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Ką dabar sakys tie, kurie 
taip garbino Michailovičių ir 
skaitė jį Jugoslavijos Maižie- 
šium ?
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Michailovičius pats pasisa

kė: jis visai nekovojąs prieš 
vokiečius. Jis laukiąs, kada 
Talkininkai pradės žygiuoti į 
Jugoslaviją.

Tuo tarpu Jugoslavijos par
tizanai ir Išsilaisvinimo Armi
ja kas dieną ir kas naktį ko
voja su priešu.

The New York Times jau 
pradeda dėti Michailovičiui 
nepalankias korespondencijas.

žiūrėsime, ar mūsiškių kle
rikalų, menševikų ir tautinin
kų spauda pakeis savo nuo
monę linkui Michailovičiaus. 
Ikišiol jinai tą sutvėrimą į pa
danges keldavo.

The New York World-Tele
gram kolumnistas Westbrook 
Pegler visai suidijotėjo. Da
bar jam ant liežuvio užkliuvo 
Rooseveltienė.

Rooseveltienė nusidėjus prieš 
Ameriką, padarydama ilgą 
maršrutą į Australiją ir Ang
liją, aplankydama mūsų ka
reivius. Jos misija buvus po
litinė, ji padarius daug išlai
dų, sueikvojus daug gazolino. 
Tuo tarpu, girdi, karininkų ir 
generolų žmonos norėtų savo 
vyrus aplankyti, bet negali.

Už tai Pegler niekina ir plū
sta Rooseveltienę.

Betgi Rooseveltienės misija 
buvo naudinga ir garbinga. 
Jos atsilankymas ir pakalbėji- 
mas į kareivius, pakeri jų mo
ralę, sustiprino jų dvasią, pa
darė juos geresniais kovoto
jais. 

« 
-^Prezidentas Rooseveltas pa

ragino Amerikos žmones šį 
mėnesį aukoti į Kare/ Fondą. 
Apie to fondo tikslus mūsų 
dienraščio skaitytojai jau ži
no.

Ko mums reikia, tai prisi
dėjimo su darbu. Nors lietu
vių grupė maža, bet nuo to
kio labdaringo darbo jinai ne
turi atsilikti.

Vajus eina per visą Ameri
ką. Bus bandoma sukelti 125 
milijonus dolerių. Iš tos dide
lės sumos 60 milijonų eis A- 
merikos kariams, 10 milijonų 
Sovietų Sąjungos žmonėms. 
Kiti milijonai teks kitiems, ku
rie nuo karo nukentėjo ir ku
riems pagelba taip labai rei
kalinga.

C.I.O. buletinas “The CIO 
News” labai teisingai aiškina 
tarptautinės darbo unijų vie
nybės reikalą.

Anglijos darbo unijos yra 
pasisakiusios už vienybę. So
vietų Sąjungos darbo unijos tai 
idėjai pilnai pritaria. Austra- 

’ lijos milijonas organizuotų 
darbininkų nubalsavo už vie
nybę. Pietinės ir Centralinės 
Amerikų keturi ir pusė mili
jono unijistų stoja už vienybę. 
Kanados organizuoti darbi
ninkai taipgi pritaria vieny
bei. Šios šalies C.I.O. su še
šiais milijonais narių taipgi 
nori tokios vienybės.

“The CIO News” sako, kad 
dabar jau yra 46 milijonai or
ganizuotų darbininkų, kurie 
pritaria tarptautinei vienybei. 
Prieš tokią vienybę užsispyru
siai laikosi tiktai Amerikos 
Darbo Federacija su penkiais 
milijonais narių.

“Vienintelė proga demo
kratijoms laimėti šį karą ir 
nebūti sumuštomis, tai suda
ryti tokias sąlygas, kad karas 
būtų kuoilgiausias.“

Taip neseniai rašė rusų 
menševikų lyderis Raphael 
Abramovičius.

Tai ne tik jo vieno ir ne 
tiktai rusų męnševikų tokia 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Nors Jau Ne Daug, 
Bet Raudonarmieč. 

Vis Dar Laimi
London, spal. 7. — Mas

kva šiandien pirmą kartą 
nuo liepos 5 d. pranešė, jog 
per paskutines 24 valandas 
nebuvo jokių svarbių at
mainų fronte.

Tuo tarpu Berlyno radi
jas sakė, kad rusai prasi
veržė iš rytinių Dniepro 
upės krantų į vakarinius 
tarp Kremenčugo ir Dnie- 
propetrovsko, plačiausioje 
tos upės dalyj, ir dar kito
je vietoje, į šiaurius arti 
Kijevo. Sykiu naciai gyrė
si, kad jie pastūmę toliau 
atgal linkui Dniepro tuos 
Raudonosios Armijos dali
nius, kurie buvo perėję per 
šią upę už 48 mylių į šiau
rius nuo Kijevo ir nužy
giavę bent kelioliką mylių 
pirmyn, vakariniame Dnie
pro šone.

Sovietai vis dar nieko ne
sako apie savo prasiverži
mus iš rytinės Dniepro pu
sės į vakarinę. Dabar jie 
.labiausiai ruošia jėgas pa
naujintam ofensyvūi.
Nauji Sovietų Laimėjimai 

Baltarusijoj
Vitebsko srityje Raudo

noji Armija atmušė ketu
rias vokiečių tankų, pėsti
ninkų ir lėktuvų atakas ir 
užėmė kelias gyvenamąsias 
vietas. Linkui Mogilevo so
vietiniai kovūnai atėmė iš 
priešų vieną stipriai apdrū- 
tintą punktą. Viso per die
ną tapo užmušta 1,800 vo
kiečių Baltarusijos fronte, 
kur raudonarmiečiams ten
ka grumtis per didžiules ba
las ir nuolatines klampynes.

Smūgiai iš Oro Naciam
Sovietiniai lakūnai nu

skandino du vokiečių tran
sporto laivus, viso 13,000 to
nų įtalpos, Baltijos Jūroj, ir 
vieną 1,500 tonų transpor
tą ir tris nacių pilnas val
tis Juodojoj Jūroj. Tuo pa
čiu laiku raudonieji lakū
nai sprogdino vokiečių 
traukinius ir trokus plačio
je priešų užnugarėje.

Šimtai Tūkstančių Žmonių 
Jau Sugrįžo į Atvaduotus 

Baltarusijos Plotus
Raudonoji

JUGOSLAVŲ LIAUDIES HEROJŲ KARAS
SENATAS NUTARĖ 
DAUGIAU PARAMOS 
KARIU KŪDIKIAMS
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas vienbalsiai 
priėmė Bailey - Clarko su
manymą, kuris siūlo mokėti 
tą pačią $50 valdišką para
mą kareivio žmonai per mė
nesį, bet vienam kūdikiui 
skirt $30, o kiekvienam se
kančiam po $20 per mėnesį. 
Manoma, kad šį pasiūlymą 
priims ir kongreso atstovų 
rūmas.

Dabar vienam kūdikiui 
mokama $12, o sekamiem 
po $10 per mėnesį, šalia $50, 
kuriuos gauna kareivio 
žmona.

Tėvų Ėmimas Armijon
Senatas atmetė Wheele- 

rio reikalavimą atidėt tėvų 
šaukimą kariuomenėn iki 
po naujų metų ir nutarė, 
jog imant armijon, turi būti 
daugiau atsižvelgiama į tai, 
ar vyras būtinai reikalin
gas karinei pramonei, negu 
į jo šeimą; v. ...

Senatoriai taipgi nubal
savo šaukt kariuomenėn 
šimtus tūkstančių jaunų vy
rų iš valdiškų įstaigų, apart 
būtinai joms reikalingų 
žmonių ir apart tokių šei
myniškų vyrų, kurie turėjo 
vaikų jau pirm Japonijai 
užpuolus Ameriką.

Vokiečiai Grobia Meno 
Ir Istorijos Brange

nybes Romoje

EI

Kaip Jugoslavijos Patrijotai 
Kovoja — Amerikiečio Kores

pondento Pranešimas
Jugoslavų Partizanų Sto

vykla. — Amerikietis Asso
ciated Press koresponden
tas Daniel de Luce rašo:

“Jauni ugningi Jugosla
vijos patri jotai, prisisegę 
savo rankomis padirbtas 
raudonąsias žvaigždes, ve
da šiandien desperatišką 
kovą prieš nuslegiančiai ga
lingesnes šarvuotas vokie
čių jėgas, stengdamiesi iš
laisvint nuo nacių kalnuotą 
Adriatiko pajūrį ir žaliuo
sius Dunojaus krantus.

“Susmukus Italijai, dar 
dešimtimis tūkstančių vy
rų padidėjo Jugoslavų Par
tizanų Armija.

“Kaip ir patiem vokie
čiam gerai žinoma, šie par
tizanai kovoja be jokio tan
ko ar lėktuvo. Jugoslavų 
partizanų šaulių ir kulko
svaidininkų kuopoms vado
vauja veteranai, kurie per 
29 mėnesius geriausiai atsi
žymėjo ‘kare iš miškų’ prieš 
įsiveržėlius.

“Vyriausias < plačiosios 
Partizanų Armijos koman- 
dierius yra giliai gerbiamas 
Josip Broz, kurį kovotojai 
vadina draugu Tito.

“Tito, sakoma, buvęs Is
panijos respublikiečių karo 
veteranas, sujungė parti
zanus į glaudžiai discipli
nuotą ir karštai idealistinę

jėgą. Ir niekur kitur aš ne
mačiau entuziastiškesnių, 
ryžtingesnių kovotojų, kaip 
jie, nuo to laiko, kai aš su
sitikau generolo Vasiliaus 
Novikovo kaukazinę (So
vietų) armiją, kuomet ang
lai ir rusai okupavo Iraną 
(Persiją).

“Tito sekėjų yra dvi gru
pės. Viena tai Tautos Lais
vinimo Armija, o kita — 
Jugoslavijos Partizanų bū
riai. Armija stengiasi kovo
ti kaipo armija, o partizanų 
būriai veikia, kur nėra tik
ro fronto. Bet ir kiekvienas 
armijos kareivis išdidžiai 
vadina save partizanu.

Visokių Pažiūrų Kovūnai
“Kai kurie partizanai pri

klauso Komunistų Partijai, 
bet ne visi jie komunistai. 
Tačiaus visus juos jungia 
bendras tikslas — priešin
tis Vokietijai ir at^teigt 
Jugoslavijai laisvę.

“Šiandien aš mačiau ka
talikų kunigus, kurie pakel
dami sugniaužtus kairiuo
sius kumščius, sveikino par
tizanų komandierius.

“ ‘Mums nėra jokių reli
gijos ar politikos pertvarų. 
Mes apsikabiname visus pa- 
trijotus, kurie tik myli Ju
goslaviją ir kovoja už ją,’ 
pareiškė vienas partizanų 
brigados komandierius.”

PREZIDENTAS NU
MATO PERGALĘ 
BENT 1946 M.

5-ji Armija Sulau
žė Volturno Liniją; 
Muša Nacius Tolyn

Alžyras. —Penktoji Ame
rikos armija pramušė vo
kiečių Volturno upės liniją, 
apie 20 mylių į šiaurius nuo 
Neapolio, ir per įtūžusias 
kautynes užėmė Aversą ir 
Madaloni miestus prie ei
nančių Romon geležinkelių 
ir vieškelių. United Press 
tatai vadina prasiveržimu 
per pirmąją Romos gynimo

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atsiuntė 
kongresui pasiūlymą su
teikt Filipinams visišką ne
priklausomybę nuo Jungti
nių Valstijų anksčiau, negu 
1946 m. liepos 4 d., kaip kad 
buvo pirmiau nutarta. Pre
zidentas sako, jog Filipinų 
žmonės didvyringa savo ko
va prieš japonus užsitarna
vo kuo greičiausiai gauti 
pilną politinę laisvę:

“Tačiaus, galimas daly
kas, jog karo eiga leis ank
sčiau įvykdyti šią bendrąją 
Amerikos ir Filipinų žmo
nių valią.”

Iš paskutiniųjų preziden- įtakas ’Termoli ’srityje, ry
to žodžių suprantama, kad , tiniame Italijos ruožte, tru- 
jis tikisi visiško Japonijos ; pUtį toliau į šiaurius, negu

! Roma stovi.
Anglijos karo laivai bom- 

Į bardavo vokiečius ir jų į- 
, rengimus Adriatiko pajūrio 
srityje.

Amerikiečių ir anglų la
kūnai pleškino nacių gele* 
žinkelius ir fabrikus Vene* 
ei jos srity j ir kitur šiauri* 
nėję Italijoje.

Associated Press spalių 7 
d.a teigė, kad amerikiečiai 
perėjo per Calore upę, iš 
rytų pusės įplaukiančią į 
Volturno, ir atakuoja hitle
rininkus šonan.

8-j i anglų armija sumu
šė įnirtusias nacių kontr-1

sumušimo bent 1946 
tais, jei ne pirmiau.

me-

Italai Apvalė Bent Vieną 
Apskritį nuo Vokiečių,

Berne. — 4,000 italų ka
reivių ištrūko nuo nacių, 
pasišalindami į Como ežero 
sritį. O ten nugalėjo vokie
čius ir apvalė 100 ketvirtai
nių mylių plotą nuo prie
šų.

Amerikiečiai Vėl Kirto 
Japonam Wake Saloj

>1
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Maskva.
žvaigždė, Sovietų armijos 
organas, rašo, kad į atim
tus nuo vokiečių Baltarusi
jos plotus sugrįžo jau 250,- 
000 žmonių, kurie buvo pa
bėgę nuo priešų. Grįžta dar 
350,000.

Sovietų vyriausybė grei
tai atsteigia nacių sunaikin
tus ūkius Baltarusijoj ir 
Smolensko, ir Gžatsko srity
se.

Baltarusijos partizanai 
labai padėjo sovietihiams 
kovūnams naikinti hitleri
ninkų jėgas ir nublokšti 
juos atgal, kaip atžymi 
Raudonoji žvaigždė.

London. — Aplinkiniais 
keliais atėjusios žinios iš 
nacių užimtos šiaurinės Ita
lijos sako, jog vokiečiai Ro
moje plėšia garsius paveik
slus, statulas, senovinius 
rankraščius, istorines kny
gas ir visus brangius meno 
dalykus iš muzėjų, knygy
nų, dailės galerijų ir palo- 
cių. Šias brangenybes hit
lerininkai kraunasi į trau
kinius ir vežasi Vokietijon. 
Panašiai jie grobia meno 
kūrinius ir istorinius palai
kus iš daugelio kitų Italijos 
miestų.

Italai patrijotai iš savo 
pusės užpuldinėja nacių 
traukinius su tokiais gro
biais ir, kaip pranešama, pa
degė kelis iš tų traukinių.

Murray už Vienybę su 
Sovietų Unijomis

.Buffalo, N. Y.—Kalbėda
mas Jungtinės Auto. Dar
bininkų Unijos suvažiavi
me, Philipas Murray, CIO 
pirmininkas, reikalavo, kad 
ir Amerikos Darbo Federa
cija ir kitos unijinės orga
nizacijos sudarytų sąryšį su 
Sovietų unijomis.

GANA LAIVŲ PULT NACIUS 
ŠIEMET VAKARŲ EUROPOJ, 

SAKO SENATO KOMISIJA
Washington. — Antrinė 

Jungtinių Valstijų senato 
komisija kariniais reikalais, 
susidedanti iš penkių sena
torių, išdavė raportą, jog 
Amerika ir Anglija dabar 
turi jau pilnai kiek rei
kiant laivų, kad šiemet 
kirst triuškinantį smūgį Vo
kietijai.

Ši komisija, pirmininkau
jama senatoriaus Kilgore, 
nurodo, jog šiemet Ameri
koj pastatyta 3 milionai to
nų daugiau laivų, negu bu
vo planuota, “ir vien šiais 
perviršio laivais galima bū
tų persiųst pusantro milio- 
no mūsų kariuomenės su 
visais įrengimais į europinę 
karo sritį.” >

Amerika dabar turi 16,- 
060,000 tonų prekinių laivų, 
neskaitant žibalinių ir pa
galbinių laivų> o visų Jung
tinių Tautų prekinis laivy
nas siekia virš 50 milionų 
tonų, kaip nurodo senatinė 
Kilgore komisija:

“Su tokia įspūdinga jūrų 
armada mes galime supla
nuoti ir padaryti sėkmingą 
ofensyvą Europoj.”

Komisija pataria valdžiai 
neeikvoti tiek laivų jėgų

siuntimais jų į Ramųjį Van
denyną, prieš japonus įvai
riose salose ir saliukėse. Sa
ko:

“Nukreipiant mūsų lai
vus nuo europinės karo sri
ties, tai būtų smaugimas di
džiausio mūsų ofensyvo.

“Mūsų laivų nadojimas 
Atlanto Vandenyne yra tris 
kartus sėkmingesnis, negu 
Ramiajame; per Atlanto 
Vandenyną galima tris kar
tus daugiau pergabent ka
reivių, ginklų ir amunicijos, 
kad sudaužyt galingesnįjį 
priešą.”

Sykiu ši senatorių komi
sija daro pastabą, kad Ru
sijai paremti yra skirta vi
su trečdaliu mažiau laivų, 
negu žadėta, ir tokiu būdu 
jais “tegalima pristatyt 
(Sovietam) tiktai du treč
daliai to kiekio ginklų, a- 
municijos ir maisto, kiek 
buvo žadėta pagal sutartį.”

Italai patrijotai Milano 
srityje taip suardė geležin
kelius, kad naciai negalį jų 
naudoti, ir tik trokais veža 
savo krovinius. -

Sovietai Smerkia Ar
dančius Vienybę Tūlus 
Amerikos Laikraščius

Maskva. — Sovietų dar
bo unijų organas, Karas ir 
Darbininkų Klasė, smerkė 
tokius amerikinius laikraš
čius, kaip N. Y. World-Te
legram, Daily News, Jour
nal - American ir Chicagos 
Tribune. Sako, jog šie ir pa
našūs laikraščiai “skleidžia 
melagingus, išmislytus gan
dus apie priešingumus tarp 
Sovietų Sąjungos ir jos Tal
kininkų.”

Tuomi jie nori suardyt 
gerus santykius tarp Sovie
tų ir Amerikos ir pakenkt

Perlų Uostas. — Ameri
kos karo laivai ir nuo lėk
tuvų pakilę bombanešiai 
skaudžiai smogė japonams 
ir jų įrengimams Wake Sa
loje, už 2,000 mylių nuo Ha- 
wajų. Tai antras toks ame
rikiečių suduotas japonams 
smūgis toj saloje per 18 
mėnesių.

Kos Saloj Vokiečiai 
Dalinai Laimi

London. — Vokiečiai už
ėmė Kos miestą to paties 
vardo saloje, Dodekanese 
grupėje, ir lėktuvų aikštes 
arti miesto. Bet tebesiaučia 
mūšiai tarp anglų ir nacių.

Anglų bombanešiai ata-bendroms karo pastangoms k . iešus R Rhodes 
prieš Hitlerį. Tokia minimų . ~ , ’
laikraščių politika “pilnai 
tarnauja Hitlerio agentų 
tikslam,” kaip sako Karas 
ir Darbininkų Klasė, ir pa
stebi, jog N. Y. Herald Tri
bune ir Brooklyno PM yra 
tarpe padoresnių ameriki
nių laikraščių ir “stengiasi 
naikint nuodus, kurie sklei
džiami prieš Sovietus.”

Gen. MacArthuro koman
duojami australai nubloškė 
japonus dar 7 mylias atgal 
linkui Madango, Naujojoj 
Guinejoj.

Berlyno radijas skelbė, 
kad rusai prasiveržė per 
Volchovo upę į rytus nuo 
Leningrado.

/t'*' • A

ir Kretos salose.

Sovietų Artilerija 
Šturmuoja Nacius

Maskva, spal. 7. — Di
džiosios Sovietų kanuolės iŠ 
rytinių Dniepro upės pa
krančių galingai šturmuoja 
nacius vakariniame Dniep
ro šone, per 160 mylių, nuo 
Kijevo iki Kremenčugo. 
Ton sritin Sovietai telkia ir 
didžias savo pėstininkų, 
tankų ir raitininkų jėgas, 
kaip praneša United Press.

'‘■/j
■m

Sovietų lakūnai per dieną 1 
sunaikino 22 karinius nacių 
traukinius.
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NAUJAS TAKSU PLANAS
IR DARBO ŽMONES

Jungtinių Valstijų iždo sekretorius 
Morgenthau paskelbė naują taksų mokė
jimo planą. Tasai planas dabar įteiktas 
Kongresui dėl apsvarstymo ir priėmimo 
bei atmetimo. Spaudoje prasidėjo pla
čiausios diskusijos.

Sekretoriaus Morgenthau, tai yra, val
džios, planas reikalauja 1944 metais su
kelti padidintais taksais $10,560,000,000 
(dešimts bilijonų, penkis šimtus ir še
šiasdešimts milijonų dolerių). Visa šios 
šalies, istorija nebuvo girdėjus tokios 
milžiniškos taksų sumos, kokia- siūloma 
1944 metams. Reikia nepamiršti, jog ši
ta dešimties bilijonų su viršum suma bus 
tiktai pridėčkas prie tos sumos, kokia 
yra šiais metais išrenkama iš Amerikos 
gyventojų formoje įvairiausių taksų.

Ponas Morgenthau sako: “Padengimui 
milžiniškų karo kaštų mes turime rei
kalauti didžiulės sumos pinigų. Mums tie 
pinigai reikalingi ir mes juos turime 
gauti dabar, kuomet šalies įplaukos yra 
aukščiausios...” Kitaip, žinoma, nė būti 
negali. Su tuo pareiškimu sutiks kiek
vienas pilietis, mylįs savo kraštą ir nuo
širdžiai remiąs šį karą. Šio karo vedi
mui reikia neapsakomai daug pinigų. Tie 
pinigai turi suplaukti iš gyventojų kiše
nės. Jų negalima tikėtis bei laukti iš 
dangaus.

Tačiau Morgenthau patiektoji taksa- 
vimo programa, mūsų supratimu, reika
linga labai rimtos kritikos. Jinai labai 
padidintų taksų naštą, suverstą ant gal
vos tų piliečių, kurie mažiausia pajėgia 
taksus mokėti. Jinai palieka progą mili
jonieriams ir korporacijoms kauptis di
džiulius pelnus ir didinti savo milijonus.

Štai iš kur šitie nauji dešimt bilionų 
dolerių, pagal Morgenthau programą, 
turi ateiti:

Nuo piliečių asmeninių įplaukų bei už
darbių $6,530,000,000.

Nuo korporacijų $1,140,000,000.

Vadinasi, kaip matome iš aukščiau pa
duotų lentelių, taksai bus smarkiai pa
kelti. Kainoms taip iškilus, pragyveni
mui taip pabrangus, darbo žmogui padi
dinta taksų našta pasidarys labai sun-

f F-

f.

Nuo taksų ant svaigalų, 
t.t. $4,490,000,000.

cigaretų ir

Nuo taksų ant dovanų ir nejudinamos 
nuosavybės $400,000,000.

. Kaip smarkiai padidės taksai darbo 
• žmonėms, puikiai parodo sekamos len
telės:

♦ Pavienių Taksai
Metinės 
įplaukos 
$ 600 ..

800 ...
900 ...

1,000 ...
1,100 ..
1,200 ..

- 1,500 ...
i 1,600 ...
k 2,000 ..
? 2,500 ..

Dabar 
mokam 

............. $ 17 

............. 62 

.............. 85 
.............. 107 
............... 130 
............... 153 
............... 220 
............... 243 
............... 333 
............... 446

Siūlomi 
taksai 

$ 27
81

108 
135 
165 
195 
285 
318 
450 
630

Ženocių —bei šeimų — taksai
• Metinės 
įplaukos 
$1,250 ..

1.500 ..
1,750 ...
2,000 ... 

r 2,250 ...
2.500 ..

Dabar 
mokam 

............. $ 29 

............... 79 
................ 134 
................188

................ 297

Siūlomi 
taksai 

$ 41 
108 
180 
255 
333 
417

Vedusių su Dviem Užlaikomais 
šeimos Nariais

Metinės 
įplaukos 
$1,800 ... 

4 2,000 .. 
• 2,300 ..
■ 2,500

■ 3,000 ..

Dabar 
mokam 

.................$ 39 
.............. 58 
.............. 116 
...............  159 
...............  267

Siūlomi 
taksai 

$ 27 
87 

165 
225 
384

ki. Daleiskime, darbininkas, pavienis, per 
metus uždirba $1,200. Jis turės sumo
kėti $195 taksų. Tuo būdu jam pragyve
nimui bepaliks $1,005.

Betgi paimkime milijonierių. Jei jis 
per metus turi $1,000,000 įplaukų, tai 
taksų užmokės $946,570. Tuo būdu jam 
vis tiek dar liks pragyvenimui $53,430, 
arba 50 sykių daugiau, negu darbinin
kui.
Darbo žmonių siūloma taksų programa.

Kongresui yra įteikta ir kita taksų 
programa. Tą programą pasiūlė Philip 
Murray nuo CIO., James G. Patton nuo 
Farmers Union, A. F. Whitney nuo Rail
road Trainmen, Katharine Armatage 
nuo League of Women Shoppers, Robert 
W. Kenny nuo National Lawyers Guild, 
Elizabeth Christman nuo Women’s 
Trade Union League ir William H. 
Hastiez nuo National Association for 
the Advancement of Colored People. Ši 
programa susideda iš aštuonių punktų 
ir yra prielanki darbo žmonėms. Joje 
nurodoma, kad taksus turi mokėti tie, 
kurie tikrai pajėgia juos mokėti, tai yra, 
turi iš ko.

Ši programa reikalauja:
1. Padidinti taksus ant aukštųjų ir 

vidurinių įplaukų ir nustatyt taip, kad 
niekas negalėtų turėti daugiau įplaukų 
per metus, kaip $25,000 užmokėjus tak
sus.

2. Nuo taksų paliuosuoti —pavieniams 
$750, vedusiems $1,500, taipgi po $400 
kiekvienam užlaikomam šeimos nariui.

3. Padidinti taksus ant , korporacijų 
pelnų, neleidžiant daugiau pelnyti kaip 
nuo 4 iki 5 nuoš. ir uždarant visas spra
gas nuo išsisukinėjimų.

4. Panaikinti “victory taxes”.
5. Panaikinti tokias spragas, kaip pa- 

liuosavimas nuo taksų mokėjimo “secu
rities” ir t.t.

6. Padidinti taksus ir numažinti pa- 
liuosavimus nuo taksų mokėjimo ant do
vanų, nejudinamos nuosavybės ir t.t.

7. Padidinti taksus ant tokių dalykų, 
kurie nėra būtinai reikalingi žmonių 
kasdieniniam gyvenimui.

8. Jokiu būdu nedasileisti prie įvedimo 
taip vadinamos “sale tax” sistemos, ku
ri yra niekas daugiau, kaip apiplėšimas 
žmonių su mažiausiomis įplaukomis.

Iždo sekretorius Morgenthau, matyt, 
siūlydamas savo naują taksų programą 
valdžios vardu, mažai tesiskaitė su šiais 
darbo žmonių pasiūlymais. Jis ne tik ne
sumažino mažųjų įplaukų žmonėms tak
sų, bet, kaip matėme iš patiektų lentelių, 
dar juos smarkiai pakėlė. Kadangi Kon
grese beveik išimtinai sėdi turtingųjų 
klasių žmonės, tai, aišku, jie dar mažiau 
kreips atydos į darbo žmonių taksų pro
gramą. Jie, kaip atrodo, dar kaustosi iš
stoti ir prieš Morgenthau programą, nes 
ji esanti dar per skaudi didžiųjų įplaukų 
žmonėms!

SNAKE ac

It's q«iiN)tocott Billions to 
i .dcfenqthtfJap* , 1 fiay US.WAtt I towstmwsii

Prasidėjo Didžiajam Nacionaliam Karo Fondui Aukų Rinkliava; 
Kreipimasis į visus Geros Valios Žmones.

“Kaipo vyriausias komandierius, aš 
prašau visų mūsų žmonių atsiminti, jog 
rėmimas National War Fundo yra rė
mimas karo,’— sako prezidentas Roose- 
veltas.

Kas gi tas National War Fundas— 
Nacionalis Karo Fondas?

Tai filantropinė organizacija, mūsų 
vyriausybės sumanyta ir prez. Roosevel- 
to užgirta.

Tai įstaiga, kurią sudaro įvairios ame
rikietiškos organizacijos, įkurtos padėti 
mūsų kariams.

Tai įstaiga, kurią taipgi sudaro įvai
rūs šelpimo komitetai remti Jungtinėms 
Tautoms, jų žmonėms, karo išvargin
tiems.

Nacionaliu šitos įstaigos prezidentu 
yra Winthrop W. Aldrich.

Iki šiol kiekviena tų organizacijų vei
kė paskyrium, rinkdamos iš žmonių au
kas iždams sudaryti, iš kurių būtų gali
ma atatinkamų kraštų karo nualintus 
žmones sušelpti.

Dabar to nebus—nebus paskyrių rink
liavų. Įkurtas specialus tautinis fondas, 
arba fundacija, pavadintas National 
War Fund, per kurį surinkti pinigai bus 
padalinti paskyriems kraštams remti 
fondams bei komitetams.

Spalių ir lapkričio mėnesiai yra Nacio
naliam Karo Fondui rinkliavos mėnesiai.

Šitoje kampanijoje pasirįžta surinkti 
per visą kraštą $125,000,000 (125 milijo
nai dolerių).

Kiekviena valstija ir kiekvienas dides
nis miestas turi įsteigęs savo National 
War Fundo komitetus, besirūpinančius 
rinkliava.

Kaipgi toji 125 milijonų dolerių suma 
bus paskaidyta, kam ji teks?

Štai kaip:
ŪSO., besirūpinančiai Amerikos

kariais įstaigai ............... $61,227,000
United Seamen’s Service..........4,125,000
War Prisoners Aid ............... 2,320,000

JUNGTINĖMS TAUTOMS:
Russian War Relief, Inc. .. $10,155,000 
United China Relief ............. 9,873,000
British War Relief Society .. 5,698,000

OKUPUOTŲ KRAŠTŲ ŽMONĖMS: 
Greek War Relief Association $5,122,000 
Polish War Relief ................. 3,750,000
United Yugoslav Relief Fund 2,238,000 
French Relief Fund ............... 2,183,000
Belgian War Relief Society .... 325,000 
United Czechoslovak Relief .... 234,000 
Queen Wilhelmina Fund ...... 200,000 
Norwegian Relief .................... 200,000
Friends of Luxembourg........... 121,000

Visokiems netikėtumams (Contingent 
Fund) — $12,807,867.

Kitkas kitokiems smulkesniems reika
lams.

Šitaip bus paskaidomi tie pinigai, ku
riuos Amerikos visuomenė sudės į Na
cionalį Karo Fondą.

šis Fondas gyvuos ligi karas pasi
baigs. Sykį per metus Amerikos žmonės 
bus prašomi paremti jį, duoti jam aukų. 
Todėl kiekvienas žmogus prašomas duo
ti juo liberališkesnę sumą, juo didesnę 
auką.

Pradėdamas rinkliavos kampaniją 
Nacionaliam Karo Fondui,, prezidentas 
Rooseveltas š. m. spalių 5 d. sakė kal
bą visiems 'mūsų krašto žmonėms. Savo 
kalboje prezidentas, bet kitko, pabrėžė:

“Aš prašau jus atsiminti, kad ŪSO 
palaikymas tai yra jūsų atliekama pa
reiga ir dalis to, kaip mes remiame savo 
kovotojus ir jėgas užnugarėje mūsų li
nijų. Aš prašau jus kreipti dėmesį į tai, 
jog Karo Belaisviams Pagelba atlieka 
darbą, kurio jokia valdžia negali atlikti. 
Aš prašau jus pamąstyti apie Jungtinį 
Jūrininkams Patarnavimą, kaipo mūsų 
žmonių skolą tiems vyrams, kurie plukdė 
mūsų laivus per vandęnynus juodžiau
siose karo valandose. Ir aš prašau jus 
neužmiršti, kad Rusijos, Chinijos ir visų 
kitų Jungtinių Tautų žmonės, — o ypač

nelaimingieji, badaujantieji vyrai, mo
terys ir kūdikiai visuose užgrobtuose ir 
pavergtuose kraštuose — mato jūsų as
meniniame ir draugiškame rūpestyje 
apie juos skaisčiausią vilties spindulį ir 
didžiausią jėgą gero darymui pasaulyje 
šiandien — vyriausiąjį Jungtinėse Val
stijose žmonių balsą.

“Taigi aš prašau jus aukoti su apsi- 
mąstymu, duosniai ir proporcingai —at
simenant, kuomet jūs aukojate, jog da
lyvavimas Nacionaliame Karo Fonde 

yra dalyvavimas karo laimėj ime, taip 
pat ir laimėjime laisvų žmonių teises gy
venti geresniame pasaulyje.”

Kiekvienas krašto gyventojas, be abe
jo, gerai įsitėmys šį mūsų prezidento ir 
vyriausiojo karo jėgų komandieriaus pa
reiškimą. Kiekvienas aukos, pagal savo

Nacionalio Karo Fondo Lietuvių 
Komitetas

New Yorko miestui per šį vajų teks 
sukelti net 17 milijonų dolerių. Aukų rin
kimo vajus bus pravestas visose tautinė
se grupėse, tame skaičiuje ir lietuviuose. 
Žymusis rašytojas, Hendrik William van 
Loon, paskirtas pirmininku komiteto 
pravedimui kampanijos tarp įvairių tau
tinių grupių.

Kiekviena tautinė grupė turi savo ko
mitetus šiam svarbiam darbui dirbti. Lie
tuvių komitetas taipgi sudarytas. Jin 
įeina sekami asmenys:

Rojus Mizara, pirmininkas,
Stefanija Sasna, organizacinė pirmin., 
Lillian Kavaliauskaitė, sekretorė-iždin. 
Nariai: Alekas Velička, Katarina Pe- 

trikienė, Chas. Kreivėnas (Kerwin) ir 
Juozas Kairys.

Neužilgo šis komitetas žadamas papil
dyti.

Dabar lietuvių visuomenė kviečiama 
darban. Lietuviškos draugijos, kliubai, 
.organizacijų kuopos raginamos prisidėti 
prie šio vajaus. Pavieniai asmenys — 
taipgi.

Dėl visokių informacijų prašomi kreip
tis pas sekretorę: Lillian Kavaliauskaitę, 
427 Lorimer St., Brooklyn, 6, N. Y.

Lietuviams kvota paskirta 15 tūkstan
čių dolerių. Ją turime sukelti.

Ji galima sukelti, tik reikia visiems pa
sidarbuoti.

Organizacijos bei pavieniai asmenys, 
aukodami, prašomi išrašyti čekius bei 
money-orderius ir siųsti Lietuvių Komi
teto sekretorei-iždininkei aukščiau nuro
dytu antrašu.

Darban, broliai ir sesės, — mus pre
zidentas ragina dirbti!

Atlikime savo pareigas, paremkime 
mūsų krašto ginkluotąsias jėgas, padė
kime didvyriškai Tarybų Sąjungos liau
džiai. Padėkime nualintai, bet ištvermin
gai chiniečių tautai. Padėkime visoms 
Jungtinėms Tautoms.

Paremkime Nacionalį Karo Fondą — 
National War Fund!

National War Fondo 
Lietuvių Komitetas.

Keli Žodžiai j Miners vii liečius
Kada man prisimena, kad 

mūsų miestelis praeityj buvo 
labai pagarsėjęs progresyvių 
veikla ir klasiniu budrumu, 
kad apie jį žinojo visų Jung
tinių Valstijų lietuviai, tai da
bar labai liūdna, kad pas mus 
taip viskas apmirė, rodosi, jau 
visi kapuose ilsisi amžinu mie
gu.

Tiesa, daug mūsų buvusių 
darbščių draugų ir draugių 
jau amžinai ilsisi po sunkaus 
darbo, bet tas neduoda teisės 
gyviems užmigti letargo mie
gu ir gyventi neatsiliepiant į 
šio baisaus momento reikala
vimus. Rodosi, kad protaujan
čiam žmogui turėtų būti aiš
ku, kad kaip pasaulis yra, tai 
dar tokių įvykių nebuvo, kaip 
dabar, dar niekados žmonija 
taip nekentėjo.

Kodėl mūsų vaikai ir gimi
nės žūsta kovoj ? Todėl, kad 
apgynus žmonijos laisvę, to
dėl jie turi kovoti prieš tą bes
tiją hitlerizmą, kuris be jokio 
pasigailėjimo žudo tautas ir 
visus žmones nori padaryti jo 
amžinais vergais.

Taigi, gerbiamieji darbinin
kai, tėvai ir motinos, kurių sū
nūs dabar randasi karo fron
te, lieja kraują ir aukuoja 
savo gyvastį, kad mūsų lais
vę apgynus, kad sunaikinus tą 
bestiją — fašistinį barbariz
mą, kovoja už mūsų visų rei
kalus, tai mes turime sueiti į 
bendrą pasitarimą, visi pradė
ti bendrai dirbti, rūpintis, kad 
kuo mažiau mūsų brangių sū
nų žūtų, kad suraminti tuos 
tėvus ir motinas, kurių sūnai 
žus už mūsų laisvę, kad padė
ti jiems pergyventi tas liūdesio 
valandas. Mes turime surasti 
būdus, Waip tiems karžygiams 
pagelbėti karo fronte.

Kitų miestų lietuviai sutvė
rė komitetus, veikia organiza
cijos, kliųbai, darbuojasi, re
mia Raudonąjį Kryžių, perka 
karo bonusus, remia Sovietų 
SąjungĄ’, mūsų talkininkę, mo
terys mezga ir atlieka kitus 
darbus.

Todėl aš tą viską matyda
mas kitur negaliu pakęsti, kad 
Minersvillės lietuviai, vyrai, 
moterys, broliai ir seserys ne
įsitraukia į tą visų būtiną dar
bą.

Darbo pradžioj gali pagel
bėti Literatūros Draugijos vie
tinė kuopa. Organizacijos 
pradžia yra. Atminkite, kad 
mes neorganizuotai nieko ne
galėsime pagelbėti savo sū- 
nams šioj kovoj. Kada veiksi
me visi išvien, organizuotai, 
tai darbo vaisiai bus geri. Vi
si prie darbo, kad pagelbėjus 
išlaimėti karą prieš barbariš
ką hitlerizmą, kad pagelbėjus 
mūsų kovotojams.

J. Ramanauskas.
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S. Petrohaitis

Vincas Noreika Iš Tauragės
(Pabaiga)

Dvi mergaitės — Stasė 
Makštytė ir Jule Girdžiūtė 
susirgo plaučių uždegimu. 
Jų tris dienas neiškėlė iš 
daržinės, nepaisydami mūsų 
reikalavimų. Ketvirtą die
ną, kai norėjo išvežti į li
goninę, jau buvo per vėlu: 
Julė naktį prieš tai mirė, o 
Stasė mirė tą pačią dieną 
dvarininko tarnaičių kam
baryj, kur ji buvo paguldy
ta. Vėliau tarp mūsų pra
dėjo siausti vidurių šiltinė. 
Per tris savaites mirė 18 
žmonių. Dvarininkas, bijo
damas epidemijos išsiplėti
mo, liepė mums važiuoti na
mo. Už keturių mėnesių 
darbą negavome nė vieno 
pfenigo.

Atvykęs į Tauragę radau 
miestą pasipuošusį vėliavo
mis su svastika. Visi kal
bėjo, kad Maskva paimta ir 
dėl to vokiečiai paskelbė 
šventę. Žmonės buvo labai 
nuliūdę, nes visi bijojo vo
kiečių pergalės. Ėjo gandai, 
kad, karui pasibaigus, Že
maitija būsianti prijungta 
prie Vokietijos, o lietuvius 
iškelsiu į Lenkiją. Taip daž
nai šnekėdavo ir patys vo
kiečiai. Vėliau pasirodė, 
kad šventė dėl Maskvos pa
ėmimo buvo paskelbta per 
anksti. Žinios, kad vokiečiai 
traukiasi iš Maskvos, ne
paprastai paveikė visus gy
ventojus. Įdomu, kad visi 
policininkai lietuviai Taura
gėje tuojau padavė prašy
mus atleisti juos nuo darbo. 
Keturi policininkai buvo už 
tai areštuoti.

Visą žiemą ir pavasarį 
išbuvau Tauragėje. Nuola
tinio darbo neturėjau. No
rėjau išvažiuoti į kaimą pas 
tėvo brolį, gyvenantį netoli 
Jurbarko, tačiau negalėjau 
gauti leidimo. Teko visą lai
ką taip baisiai badauti, kad 
buvau nutaręs, jei arti
miausiu laiku negausiu nuo
latinio darbo, nusižudyti.

Pernai, birželio mėn. pra
džioje, gavau kvietimą tuoj 
atvykti į komendantūrą. 
Nuėjau. Komendantūros 
kieme jau radau šimtus 
jaunų vyrų ir mergaičių. 
Kas valandą atveždavo vis 
naujus būrius jaunuolių iš 
visos Tauragės apskrities: 
Šilalės, Naumiesčio, Vainu- 
tos ir kitų valsčių. Kitą 
dieną jnus visus išrikiavo 
(buvome apie 1,200 žmonių) 
ir ginkluoti esesininkai nu
vedė į geležinkelio stotį. 
Prie stoties buvo susirinku
si didžiulė minia, kuri gar
siai koliojo vokiečius. Ta
čiau policija visus išvaikė. 
Mus įvarė į prekinius vago
nus, išdavė kiekvienam po 
kilogramą duonos ir už
plombavo duris. Visą naktį 
mūsų ešelonas stovėjo sto
tyje, o kitą dieną anksti ry
tą prasidėjo mūsų kelionė. 
Važiavome penkias paras. 
Valgyti, be to kilogramo 
duonos, kurį gavome Tau
ragėje, mums nedavė. Vie
ną kartą per dieną atrakin
davo duris ir išleisdavo 
mus atsigerti ir atlikti rei
kalų. Paskutinę kelionės 
dieną įvairiose stotyse iš 
mūsų ešelono išvežė būrius 
žmonių. Brazdėjo mūsų 
skirstymas. Mane ir dar 40 
jaunuolių išleido Krefelde. 
Didžiausią mūsų grupės da
lį nusiuntė į vieną cheminį 
fabriką, aš ir dar 6 lietuviai 
pakliuvome į parašiutų fab
riką.

Prasidėjo pragariškas gy
venimas. Fabrike dirbome 
po 14-15 valandų. Poilsio 

dienas gaudavo tik vokie
čiai (jų fabrike buvo ne
daug), užsienio darbininkai 
turėjo dirbti ir sekmadie
niais. Ant rankovės man 
buvo prisiūta raide “O”, tai 
reiškia “Ost-Arbeiter” — 
Rytų darbininkas. Tokias 
raides turėjo visi dirbusieji 
fabrike užsienio darbinin
kai. Daugumas jų buvo 
prancūzai, ir jie nešiojo 
raidę “F”. Mūsų “maistas” 
buvo vien tik pasityčioji
mas, jo neužteko net ir dū
šiai palaikyti. Mes gauda
vome iš pradžių 250 gramų 
duonos per dieną, bet ru
denį norma buvo sumažinta 
iki 190 gramų. Pusryčiams 
prie duonos gaudavome 10 
gramų dvokiančio margari
no ir kavos. Pietums duo
davo skystos sriubos, o kas 
trečia diena — šiek tiek ko
šės. 2 kartus per mėnesį 
gaudavome po gabaliuką 
arklienos. Vakarienei vėl 
gaudavome “sriubos”, kuri 
dažniausiai susidėjo vien 
tik iš gryno vandens. Pini
gų į rankas negaudavome. 
Mums buvo pareikšta, kad 
visas mūsų uždarbis naudo
jamas mūsų išlaikymui.

Gyvenome mes didžiulėje 
stovykloje apie 3 kilomet
rus nuo miesto. Į darbą ir 
nuo darbo ėjome pėsti, ilgo
mis kolonomis, lydimi gink
luotų esesininkų. Mus vary
davo pėsčius, nors netoli 
mūsų stovyklos ėjo elektri
nis traukinys.

Stovykloje gyvenome ba
rakuose. Mūsų barake bu
vom^ šeši lietuviai, 3 len
kai ir 20 prancūzų. Sto
vykloje buvo griežtas kari
nis režimas. Vėlai vakare, 
kai ateidavome iš fabriko 
po 15 vai. darbo, negalėda
mi net stovėti ant kojų, mus 
visus išrikiuodavo ilgam 
“patikrinimui.” Esesininkai 
mus tyčia sulaikydavo ir 
stengdavosi prie kiekvieno 
prikibti. Tokią pat procedū
rą praeidavome ir kas ry
tą.

Barake buvo drėgna, ne
švaru. ‘Rudenį šalom, kaip 
šunys. Apie pusę barako 
gyventojų susirgo įvairio
mis ligomis.

Visą vasarą Krefeldą 
dažnai bombarduodavo an
glų aviacija. Sąjungininkų 
aviacija atskrisdavo net 
dienos metu. Puolimai bū
davo labai staigūs ir keletą 
kartų oro pavojaus singa- 
lai buvo paduoti po to, kai 
mieste jau sprogo bombos. 
Rugsėjo mėnesį bomba pa
taikė į sieros rūgšties fab
riką, kuriame dirbo didelė 
grupė lietuvių.- Kaip man 
teko vėliau sužinoti, 6 lietu
viai buvo užmušti ir 22 sun
kiai sužeisti.

Spalio 2 d. įvyko nepa
prastai smarkus Krefeldo 
bombardavimas. Antlėkis 
buvo toks staigus ir galin
gas, kad apie aliarmo pa
skelbimą buvo visiškai už
miršta; Bomba šįkart patai
kė ir į vieną mūsų fabriko 
cechą. Buvo apie 80 už
muštų ir labai daug sužeis
tų, daugiausia prancūzų. Po 
to fabrike prasidėjo strei
kas. Pirmieji sustreikavo 
prancūzai, o prie jų tuojau 
prisidėjo ir kiti svetimša
liai, tarp jų ir mes, šeši lie
tuviai. Streikuoją užsienio 
darbininkai reikalavo grą
žinti juos į tėvynę. Kiek 
streikas užtruko ir kuo jis 
pasibaigė, nežinau, nes tą 
pačią dieną, kartu su dau
geliu kitų darbininkų, bu
vau areštuotas.

Laisve, Lithuanian Daily News
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Newark, N. J.

Mus apie savaitę laikė 
viename tamsiame, šaltame 
ir drėgname rūsyje. Kas 
rytą į rūsį įleisdavo nedide
lį kiekį ašarinių dujų. Jos 
taip stipriai veikė, kad trys 
kaliniai išėjo iš proto. Vo
kiečiai čia buvo sugalvoję 
mums velnišką kankinimą.

Po savaitės laiko mane su 
visu būriu užsienio darbi
ninkų, — prancūzų, belgų, 
lenkų — išvežė į “baudžia
mąją stovyklą”, esančią ne
toli Eseno.

Ta “baudžiamoji stovyk
la” buvo pragaras tikra to 
žodžio prasme. Aš iki šiol 
negaliu suprasti, kaip ga
lėjau išeiti iš jos gyvas. 18 
valandų per dieną turėjom 
dirbti kaip vergai prie kaž
kokio kanalo kasimo. Ne
įstengusius atlikti savo 
darbo esesininkai žiauriai 
mušdavo, o dažnai kritusius 
be jėgų žmones sušaudyda
vo vietoje. Maistui gavome 
per dieną 120 gramų duo
nos ir triskart skystos sriu
bos. Žiemą, lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais, gyve
nome šaltuose, iš supuvusių 
lentų sukaltuose barakuose. 
Vaikštinėdavome lengvais, 
sudriskusiais, vasariniais 
rūbais. Kasdien stovykloje 
nuo ligų mirdavo šimtai 
žmonių. Jų lavonai ištisas 
dienas gulėdavo barakuose 
tarp gyvų: sargybiniai ne
leisdavo jų palaidoti arba 
net išnešti.

Sausio m. staiga buvau iš 
stovyklos iškeltas. Mane iš
vežė į Karaliaučių, kur bu
vo suformuotas “baudžia
masis batalionas” iš “nusi
žengusių” darbe lietuvių, 
latvių ir estų. Batalione su
sirinko apie 180 lietuvių. 
Tai buvo jauni vyrai, dir
bę Bremene, Kelne, Štut
garte ir kituose miestuose. 
Daugumas jų buvo kaltina
ma “sąmoningu sabotažu”. 
Penki jaunuoliai, dirbę pas 
vieną dvarininką netoli 
Brandenburgo, buvo nuva
ryti į “baudžiamąjį batalio
ną” vien tik už tai, kad kal
bėjo su tarybiniais karo be
laisviais.

Mūsų batalionas išvyko į 
pafrontę. Važiavome labai 
ilgai — apie mėnesį laiko. 
Netoli Baranovičių stovėjo
me apie savaitę, nes parti
zanai buvo susprogdinę til
tą ir keliose vietose išardė 
geležinkelio liniją. Visą lai
ką mūsų nė kartą neišleido 
iš vagonų. Valgyti mums 
duodavo tik 125 gramus 
duonos per dieną ir puodelį 
vandens.

Išvargę ir iškankinti at
vykome į pafrontę. Mus va
rė statyti bunkerių, blinda
žų, kasti apkasų. Tai buvo 
po didžiojo’ vokiečių pra
laimėjimo prie Stalingrado, 
ir hitlerininkai bijojo, kad 
‘Raudonoji Armija nepra- 
laužtų fronto ir mūsų rajo
ne. Dirbome dieną ir naktį, 
miegui gaudavome tik pen
kias valandas. Režimas bu
vo žvėriškas. Už pavesto 
darbo neatlikimą, už ma
žiausią nepasitenkinimo iš
reiškimą sušaudydavo vie
toje. Lietuviai, išvargę po 
visų kančių Vokietijoje, kri
to kaip musės. Balandžio 
pradžioje mūsų batalione iš 
180 lietuvių liko tik 35. Vi
si kiti buvo arba sušaudyti 
arba žuvo nuo Raudonosios 
Armijos artilerijos ugnies, 
arba mirė, negalėdami pa
kelti pasibaisėtinų darbo 
sąlygų. Trys jaunuoliai — 
Vaitkus Aleksas, Kriaučiū
nas Motiejus ir Pocius An

tanas mėgino pabėgti, bet 
buvo sugauti ir pakarti. Jų 
lavonai penkias dienas ne
buvo nuimti.

Neseniai mane paskyrė 
naujam darbui: pristatyti 
maistą į pirmąsias fronto 
linijas. Darbas buvo nepa
prastai pavojingas, tačiau 
aš labai nudžiugau. “Paga
liau, — pagalvojau, — ga
lėsiu įvykdyti savo seną 
svajonę, kuri man davė mo
ralinių jėgų pakelti visiems 
pafrontės gyvenimo baisu
mams: perbėgti į Raudo
nosios Armijos pusę.”

Per dvi savaites gerai su
sipažinau su vietove, su ka
reivių gyvenimu apkasuose, 
prisižiūrėjau, kaip saugo
jamos priešakinės linijos. 
Išdirbęs smulkų pabėgimo 
planą, šiąnakt pagaliau jį 
įvykdžiau.”

Tuo baigiasi Vinco Norei
kos pasakojimas.

Jaunas lietuvis iš Taura
gės perėjo visą hitlerinės 
vergovės golgotą. Jo žo
džiai atveria vaizdą tų bai
senybių, kurias šiandien 
pergyvena Lietuvos jauni
mas ir visa lietuvių tauta. 
Jie šaukia mus į kovą ir 
kerštą.
Maskva,
11943 m. birželio mėn.

Waterbury, Conn.
Literatūros Draugijos 28 ir 

LDS 49 kuopų piknikas įvyko 
rugsėjo 26 dieną. Buvo gied
ra, bet oras pusėtinai vėsus, 
tai publikos nebuvo apsčiai, 
bet piknikas galima skaityti 
pavykusiu. Komisija pranešė, 
kad pelno liks virš $100. Bu
vo keletas draugų iš Hartfor
do, New Haven ir Bridgepor- 
to.

Antanas Bimba, Laisvės re
daktorius, pasakė labai' gerą 
prakalbą, gerai paagitavo už 
minėtas organizacijas, kurios 
vienija Amerikoj lietuvius ir 
mobilizuoja greitesniam per
galingam karo laimėjimui ir 
pagelbai Lietuvos išlaisvinimo. 
Jis sakė, kad greitai jau iš 
Lietuvos bus išvyti pasauliniai 
banditai ir mes turėsime pa
gelbėti Lietuvos žmonėms at- 
budavoti nacių’sugriautą šalį. 
Dabar gi reikia gelbėti Lietu
vių Pulkams Raudonosios Ar
mijos eilėse ir abelnai Sovietų 
Sąjungai.

Jis- sakė, kad niekais nueis 
smetonininkų-hitlerininkų pas
tangos, kurie bjauriai niekina 
Lietuvos žmones, Sovietų Są
jungą ir tam reikalui buvo su
sišaukę konferenciją Pitts- 
burghe. Jis sakė, kad Lietu
vos liaudis su pagalba Raudo
nosios Armijos nugalės priešą 
ir taip ves savo gyvenimą, 
kaip jai bus geriausia.

Baigdamas paprašė aukų 
Apšvietos Fondui. Suaukavo 
$37. Aukavo sekamai: J. But
kus ir A. Valezas po $2. Po 
$1 aukavo: L. Pocius, T. Vaik- 
šnorius, J. Badžius, J. J. Moc- 
kaitis, J. Kalvaitis, A. Jocis, 
G. Astrauskis, Antanavičius, 
Bartušaitienė, J. žiūraitis, S. 
Meisonas, Sinkevičienė, P. Ra- 
kuckienė, P. Marozas, A. A- 
čas, J. Stolkūnas, Alex Ra
džiūnas, B. Kraucalis, L žiū
raitis, J. Strižauskas, K. Kras- 
nickas, Sadula, S. Mizara.

Po 50c: P. Rukštelis, Jan- 
keliun, A. Kudulas, šūkis, Bla
žienė, Ig. Lezanis ir W. Teta. 
Po 25c: Dvilinskas, Purvėnas, 
Klebonas ir Den. Visiems au
kavusiems tariame širdingai 
ačiū, kaip ir į pikniką atsilan
kiusiems;

S. Meisonas.

Gaudami pėdę neužmirškite k 
•avo šalies reikalus — pir» 

kite bonus ir štampas.

Gausiai Remia Sovietų 
Sąjungą

Draugas T. Mitkus pastebė
jęs dienraštyje Laisvėj, kiek 
lietuviai jau pasiuntė pagel- 
bos mūsų kovojantiems bro
liams į Sovietų Sąjungą rašo 
redakcijai laiškutį, kad jo 
nuomone mes dar permažai 
remiame savo tautos didvyrius 
ir sako, kad kitataučiai dau
giau remia Sovietų Sąjungos 
kovotojus, jų tarpe ir lietu
vius. Ir to patvirtinimui pri
siuntė iš “Newark News”, 27 
d. rugsėjo iškarpą, kurioj štai 
koki faktai paduoti:

Už liepos ir rugpjūčio mė
nesius Russian War Relief, 
New Jersey skyrius pasiuntė 
$29,951 vertės pagelbos, vien 
drabužiais už $12,806.

Siuvėjų skyrius, Essex ap- 
skrityj išaugo į didelę įstaigą 
ir savo centrą perkėlė po ant
rašu 226 Market St. Nuo ge-' 
gūžės mėnesio, kada šis sky
rius įsisteigė, tai jie pasiuntė 
1,539 naujas eiles drabužių, 
taipgi 62 blanketus, 491 vai
kams naktinius, 50 svederių 
kareiviams, 231 vaikams ir 
reikalingų drabužių ligoniam.

Už tą pagelbą Sovietų Są
jungos liaudis yra nuoširdžiai 
dėkinga. Russian War Relief 
skyrius yra gavęs kablegra- 
mą nuo Antoninos Oklovcie- 
vos, 20 metų amžiaus moky
tojos iš Sovietų Sąjungos, susi
dedančia iš 189 žodžių, ku
rioj išreiškia nuoširdžią padė
ką ir rašo, kad kur ji dirba 
vaikų name vaikučiai surinkti, 
kurių tėvus ir motinas bude
liai naciai užmušė, kitus badu 
numarino.

Kablegramoj sako, kad vai
kučių namo srityj įsteigta 15 
akrų daržas, kur augina ko
pūstus, pomidorus ir bulves. 
Namo prieglaudoj vaikučiai 
gavę Amerikos kenuoto mais
to, kaip tai mėsos, vaisių ir 
pieno, už ką jie yra amerikie
čiams dėkingi.

Redakcija yra dėkinga drg. 
T. Mitkui už laiškutį ir iškar
pą. Prašome ir ateityj teikti 
informacijų mūsų dienraščiui.
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DIENRAŠČIO LAISVES VAJUS 
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Dienraščio Laisves vajus gavimui naujų skaitytojų prasidėjo su 1 d. spa- 
lių-October ir baigsis gruodžio mėnesį. Kiekvienas apšvietą branginantis 
žmogus, kiekvienas dienraščiui Laisvei gerą velijantis privalo darbuotis 

šiame vajuje, kad gauti savo dienraščiui naujų skaitytojų.

Laisvės Kaina Metams $6.50
Kanadoje ir Brooklyne $7.00

Parodykime Laisvės skundikams, lietuviškiems fašistams, kad mes esa
me pasirengę Laisvę apginti. Skaitlingai ir energingai darbuokimės, kad 
gauti savo dienraščiui kuo daugiausia naujų skaitytojų šiuom vajum.

Kai kunigas Petkus skundė Laisvę ir bylai einant 1925 m., laike vajaus 
Laisvė gavo 1,600 naujų skaitytojų. Parodykime tą patį savo priešams ir 
šiemet.

Taipgi Pageidaujame Naujp Vajininkų
Kiekvienas dienraščio Laisvės patrijotas turi dalyvauti konteste gavi

mui naujų skaitytojų savo dienraščiui. Kiekvienas Laisvės skaitytojas yra 
prašomas gauti nors po vieną naują skaitytoją. Stokime į darbą visi, dar
buokimės platinimu savo dienraščio.

DALYVAUJANTIEMS KONTESTE YRA PASKIRTOS SEKAMOS DOVANOS:
1—$50 U. S. WAR BOND; 2—$30 CASH; 3—$25 CASH; 4—$25 U. S. 

WAR BOND; 5 — $20 CASH; 6—$18. CASH; 7— $15 CASH; 8—$10 
CASH; 9 — $7 CASH IR 10-$5 CASH.

Stokite j kontestą ir gaukite vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Apart 
dovanos, jūs didžiai gerbs tūkstančiai Laisvės skaitytojų, matydami jūsų 
vardą vajininkų surašė.

Prenumeratų kortas šu pinigais siųsdami adresuokite:

LAISVES ADMINISTRACIJA
427 LORIMER STREET BROOKLYN, 6, N. Y.

Trečias Puslapis

Vaizdas iš neseniai įvykusios C.I.O. laivų statytojų 
unijos konvencijos. Florence Wolf, iš Moorestown, 
N. J., prisega ženklelį delegatui Peter DeGuardia iš 
Baltimorės. Ši unija (Industrial Union of Marine and 
Shipbuilding Workers) turi 400,000 narių. Jos kon
vencija pasisakė už tarptautinę darbo unijų vienybę.

Bridgeport, Conn.
“Mirties Lažybos”

Rūgsėjo 25, čia mūsų tea
trininkų grupei teko sulošti gal 
pirmas šį sezoną teatras mūsų 
aplinkinėse kolonijose; na ir 
turbūt, mes bridgeportiečiai 
pirmieji pastatėme scenon šį 
naujai išleistą L. M. Sąjungos 
veikalą — “Mirties Lažybos.”

Sulošėme, rodos pusėtinai 
gerai, (nors ir netiktų pačiam 
girtis, pačiam lošus jame) bet 
tą sprendžiu iš publikos išsi
reiškimų. O ir publikos pirmu 
kartu mačiau tiek daug salėje, 
gal dėl to, kad pelnas buvo 
skiriamas Amerikos kariams— 
lietuviams Kalėdų dovanoms, 
ar kad įžanga buvo tokia ma
ža — tik 35c.

Draugams teatrininkams' pa
tarčiau šia komedija pasinau-; 
doti, nes žiūrovams gana pa
tiko, net ir tiems patiko, ku
rie “Vargšą Tadą” kritikavo.

Lošti taipgi labai lengva, tie
sa, mokinantis lyg ir darėsi 
sukliuvimų, gal būt vertėjo 
“žodiškai” darytas vertimas, 
o autoriaus įdėta gana apyrie- 
bių keiksmažodžių ; bet lošiant 
veik nematant tas išsilygino ir 
vaidinimas pasidarė sklandus.

Reikia pasakyti vertėjui drg. 
P. Krakaičiui didelis ačiū už 
pagaminimą šio veikalo, o ir 
Liet. Meno Sąjungai už išlei
dimą jo knygutėje. Artimoms 
kolonijoms patariu užsikviesti 
bridgeportiečius sulošt “Mir
ties Lažybas”. Nesigailėsit.

Snaudales.

With Our Boys!
BUY WAR BONDS
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
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PHILADELPHIA, PA.

(Tąsa)
Žiūriu į savo batus. Jie dideli ir nepa-

togūs. Kelnės sukištos į aulus. Kai žmo
gus atsistoji, tai atrodai storas ir stip
rus su tais dideliais gremėzdais. O ka
da nueinam maudytis ir visai nusivel- 
kam, tai vėl pasirodydavo, jog esam plo
nų kojų ir siaurų pečių. Tad jau mes 
nebe kareiviai, bet beveik berniukai, ir 
niekas netikėtų, jog mes galime nešiotis 
su visais šarvais. Susidaro keistas įspū
dis, kai būvam nuogi; tad atrodo, lyg 
esame nekariai, visai civiliais jaučiamės.

Pranas Kemerichas maudantis atrodė 
mažas ir laibas, lyg vaikas. Štai čia jis 
guli, bet už ką ir dėl ko? Reikėtų pro 
šią lovą pravesti visą pasaulį ir pasaky
ti:

— Štai Pranas Kemerichas, devynioli
kos ir pusės metų amžiaus. Jis nenori 
mirti. Neduokit jam numirti!

Mano mintys veja kita kitą. Oras čia 
pakvipęs karboliam ir kažin kuo degin
tu; jis plaučiuos sukelia gleives ir tiesiog 
slegia.

Temsta. Kemericho veidas pabalo dar 
labiau. Jis jau taip išblyško, jog veido 
atspindis net skiriasi nuo priegalvio. Jo 
lūpos vos kruta. Prisiartinu. Šnibžda:

— Jei surasite mano laikrodį, išsiųs
kite namo.

Neprieštarauju. Nėra prasmės dau
giau. Jo neperkalbėsi. Nežinau nei ką 
daryti nei kaip padėti. Tiesiog šiurpu: 
ši kakta įdubusiais smilkiniais, veidas, 
kurio tik žandikauliai bekyšo, smaila 
nosis! Be to, dar verkianti stora mote
riškė namie, kuriai turiu parašyti... O 
kad jau būčiau laišką išsiuntęs!

Sanitarai apeina su stiklinėmis ir ki
birais. Vienas prieina, į Kemerichą ati
džiai pažiūri ir nueina sau. Matyt, lau
kia. Tikriausiai jau prireikė lovos.

Prisilenkiau prie Prano ir kalbu, lyg 
tat jam padėtų:

— Gal būt, Pranai, tu atsidursi poil
sio namuose ties Kliosterbergu, tarp va- 
'sarnamių. Pro langą tu ten matysi‘lau
kus ligi pat krašto, ligi miškas horizon
tą remia. Dabar visų geriausias metas. 
Bręsta rugiai. Pavakarėj saulės spindu- 
lių nušviesti laukai žėri, lyg perlamut
ras. Ir topolių alėja paliai vienuolyno 
upelį, kuriam žuvis gaudėme! Tu ir vėl 
gali pasidaryti žuvidę ir augintis žuvų. 
Tu dabar gali ten vaikščioti niekieno ne- 
siklausdamas. Ir ten galėsi net fortepi
jonu skambinti, kada tik panorėsi.

— Ką tat reiškia?
Šis atsako:

Žuvo Leitenantas Šalnaris
Rugsėjo 5-tą dieną, 1943, 

Lietuvių Radijo valandos pik
nike teko susieiti su gerb. drg. 
Lietuvių Muzikalio Namo Ben
drovės nariu Motiejum Yac- 
kum ir jojo naujai vedusia 
moteria Teklia, buvusia Tek- 
lia šalnoris, kurie man pra
nešė liūdną naujieną, kad jos

rektoriaus Juozo Kavaliausko, 
1601 South Antros gatvės. 
Laidotuvėse dalyvavo didelė 
minia žmonių: šeima, giminės, 
draugai ir pažįstami, suteikda
mi velioniui garbingą atsisvei
kinimą.

Lai ilsis ramiai jaunas kari
ninkas !

Niek Dailida.

Lenkiuos prie jo šešėlio gaubiamo vei
do. Jis dar truputį kvėpuoja. Jo veidas 
nurasojęs ašarom. Ką aš savo tuščiais 
žodžiais padariau?

— Pranai! — jį apsikabinu ir glau
džiuos prie jo veido. — Gal tu užmig
tum?

Neatsako. Ašaros rieda jo skruostais. 
Nušluostyčiau jas, bet mano skepetai- 

;į te labai nešvari.
Praeina valanda laiko. Sėdžiu ir ati-

K '

džiai seku kiekvieną jo krustelėjimą. Gal 
jis ką nors norėtų pasakyti. Nors jis at- 

į/ vertų lūpas ir suriktų! Tačiau jis tik 
verkia pakreipęs galvą į šalį ir tiek. Jis 
nieko nekalba nei apie motiną, nei apie 
seseris, nei apie brolius. Nieko nesako. 
Viskas jau pro šalį. Jis dabar pats vie
nas su savo trumpu, vos dvidešimties 
metų, amželiu ir verkia, kad šis aplei-

|M džia jį;
Tat yra visų apleistas ir visų sunkiau

sias skyrimasis su gyvenimu, kurį esu 
kada nors matęs. Nors ir Tjadenui buvo 
nelengva. Šis milžinas bliovė, nelygi
nant lokys, šaukdamas motiną, ir, išplė
tęs akis, rankoj laikė durtuvą nė artyn 
prie lovos gydytojo neprisileisdaųias, 

t /kol pagaliau sugriuvo.
Staiga Kemerichas ėmė vaitoti ir bai

siai kriokti.
Pašoku, lyg įgeltas, ir bėgu, šaukiu:
— Kur yra gydytojas? Kur gydyto-

Pamatęs žmogų su baltu apsiaustu, 
sulaikau.

— Eikime greičiau, atvirkščiai, Pra
nas Kemerichas numirs.

Gydytojas išsisuka iš manęs ir klau-, 
šia čia pat stovintį sanitarą:

— Dvidešimt šešta lova. Kur ampu
tuota šlaunis.

Gydytojas šaukia:
— Kaip aš galiu tat žinoti. Šiandieną 

jau penkias kojas amputavau.
Jis pastumia mane ir paliepia sanita

rui “pažiūrėk ten,” o pats greit nubėga 
į operacinę.

Einu drauge su sanitaru ir tiek esu 
pasipiktinęs, kad net drebu. Vyras tik 
žiūri į mane ir sako:

— Operacijos viena po kitos nuo penk
tos valandos ryto. Iš galvos, sakau, gali
ma išeiti. Jau šiandieną šešiolika pasi
traukė iš šio pasaulio. Tavasis yra sep
tynioliktas. Sieks dvidešimties. —

Visiškai nusilpau. Staiga nieko nega
liu veikti. Nenoriu daugiau burnoti. Vis 
tiek bergždžia. Bevelyčiau parkristi ir 
daugiau nebeatsikelti.

Priėjome prie Kemericho lovos. Jis jau 
miręs. Veidas dar nuo ašarų nenudžiū- 
vęs. Akys pusiau praviros. Jos geltonos 
lyg senos raginės sagos. —

Sanitaras kumštelėjo man į pašonę.
— Ar tu jo1 daiktus paimsi su savim? 
Aš linktelėjau galva.
Jis tęsia:
— Mes turim tuojau jį išnešti, nes lo

va reikalinga. Kiti net priemenėj sugul
dyti.

Paimu Kemericho daiktus ir nusegu 
nuo jo krūtinės kareivio ženklelį. Sani
taras klausia, kur jo kareivio knygutė. 
Jos nėra. Pasakiau, kad ji turi būt raš
tinėje, ir nueinu. Užpakalyj manęs jie 
jau deda Prahą į neštuvus.

Duryse atsidusau ir pasijutau leng
viau. Giliai įtraukiau šilto oro. Jis švel
niai glamonėja mano veidą. Nei iš šio, 
nei iš to mano galvoj pasipina mintis 
apie mergeles, apie žydinčias pievhs ir 
plūduriuojančius baltus debesis viršum 
galvų. Mano kojos velka sunkius batus 
priekin. Imu žengti smarkiau. Bėgu. Pro 
šalį eina kareiviai. Jų pašnekesiai mane 
jaudina, nors ką jie ten kalba — nieko 
nebesuprantu. Žemė pilna jėgos, bespau- 
džiančios mane/] pro pusbačius. Naktis 
kupina elektros. Kurtus dundėjimas fron
te, lyg kas būgnus derintų. Mano kūno 
dalys juda lengvai. Jaučiu, Taip stiprėja 
mano sąnariai. Uždustu ir čiaudau. Nak
tis gyvena, gyvenu ir aš. Jaučiuos labai 
alkanas, ir ne tik fiziškai. Mileris stovi 
ties barakais ir laukia manęs. Paduodu 
jam pusbačius. Įeiname į vidų. Jis apsia
vęs mėgina vaikščioti. Pusbačiai jam 
kaip tik tinka.

Jis verčiasi savo ištekliuj ir siūlo man 
gerą gabalą jakninės dešros. Be to dar 
yra arbatos su romu.

sūnus, leitenantas Albertas 
Šalnoris, yra žuvęs karo avia
cijos lėktuvo skridime.

e
Albertas Šalnoris

Lt. šalnoris gimęs lapkričio 
m. 23 dieną, 1918 m., Phila- 
delphijoj, sūnus Jono ir Tek
lės šalnorių. Baigęs So. Phila. 
High School, prieš įstojimą į 
kariuomenę dirbo dirbtuvėj 
Michael Flynn Manufacturing 
Co. Jaunuolis mylėjo skraidy
mą ore ir toje srityje užsirašė 
į Dėdės Šamo oro korpusą, ar
ba aviaciją. Pirma mokykla jo 
buvo Maxwell Field, Ala. Vė
liaus buvo perkeltas į Colum
bus, Miss., tenai gavo leite
nanto laipsnį. Kovo mėnesį, 
1943, iš ten buvo perkeltas į 
Fort Mayers, Fla. Rugpjūčio 
mėnesį, 18 dieną, skraidė ore 
mokimosi tikslais iš Saymour 
Johnson Field, .netoli Goldsbo
ro, N. C., lėktuvas nukrito, su
dužo’, užsidegė. Lakūnai nega
lėjo išsigelbėti, sudegė. Skrai
dė leitenantas šalnoris, kapito
nas Gordon L. .Brand ir du ka
detai. Jo palaikai buvo surink
ti ir parvežti namo rugp. 20 d. 
Jo kūną palydėti atvyko jo 
draugai iš tos pačios karinės 
dalies, — palydėti karo nau
ją auką.... šeima, giminės, 
draugai ir pažįstami aplankė, 
atjautą tą skaudžią nelaimę, 
bet daugiausia jo močiutė, ku
ri tik tą vieną sūnų turėjo. 
Jaunas karininkas paliko savo 
močiutę dideliame nuliūdime.

Velionis iškilmingai palai
dotas rugp. 23 d. iš puikiai į- 
rengtų kambarių laidotuvių di-

Gabus Lietuvis Jaunuolis Pa
aukštintas už Naudingą

Sumanymą
Jono ir Onos JZalenkevičių 

sūnus Juozas, 26 metų , jau 
17 mėnesių tarnauja Dėdei 
Šamui. Kariškas pareiga eina 
Caribbean jūrų srityje, prieš- 
orlaivinių kanuolių signalistu. 
Susisiekimas tarp signalistu ir 
kanuolių taikytojų buvo tele
fonu. Juozas iZalenkevičius, 
tuo laiku tik korporalo rangą 
užsitarnavęs, pastebėjo, kad 
tokis susisiekimų būdas per- 
lėtas. Daug šovinių išeikvoja- 
ma iki nustato kanuoles tin
kamam pasiekimui priešo or
laivių. Jis išgalvojo naują bū
dą : spalvuotų šviesų signalus. 
Savo sumanymą perdavė vy
resniam oficieriui, nurodyda
mas, kad spalvuotų šviesų sig
nalais kanuolių taikytojai 
greičiau nustatys kanuoles į 
taikyklį. Oficieriai labai susi
domėjo šio jauno lietuvio idė
ja, suteikė jam visą reikalingą 
medžiagą išbandymui. Nauji 
signalų būdai pasirodė daug 
praktiškesni ir labai sėkmingi, 
Caribbean jūrų srityje visur 
naudojami. Pasėkoj to, Juo
zas Zalenkevičius paaukštin
tas į sergeantą, taipgi gavo lai
šką nuo artilerijos komandie- 
rių, didžiai įvertinant jo ap- 
sukurmą. Tuo pat sykiu gavo 
atostogų aplankyti savo myli
mus tėvelius ir sužiedotinę 
Mariją Marcinkevičiūtę, 1013 
Mt. Vernon St.

Sergt. Juozas, grįžęs iš ko
vos lauįko, nusprep.de apsives
ti. Kadangi jis tarnauja už
jūryje, turėjo prašyti iš ar
mijos štabo Puerto Rico, leidi
mo. Gavęs leidimą ir atostogų 
pailginimą, apsivedė. Vestuvės 
įvyko Orlando, Fla. Tėveliai 
labai linksmus ir patenkinti 
savo sūnelio gabumais ir lau
kia, kad tik greičiau karas pa
sibaigtų ir laimingai grįžtų na
mo.

Jo brolis Edvardas, 20 me
tų amžiaus, taipgi jau 6 mėn. 
armijoje, Californijoj. Šiomis 
dienomis buvo parvažiavęs 
atostogų.

S. V. Ramutis.

Talkininkai Skandina Japo
nus ties Saliamono Salom

Australija, spal. 6.—Ame
rikos ir Australijos lakūnai 
ir kariniai laivai nuskandi
no dar šešias valtis su ja
ponais ties Kolombangaros 
sala, centraliniame Salia
mono salyne. O praeitos sa
vaitės pabaigoje jie sunai
kino bei sužalojo daugiau 
kaip 40 priešų motorinių 
valčių su kareiviais ir nu
skandino vieną karinį japo
nų laivuką.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, spalių 10 d., 7 v. v., 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, tu
rime daug svarbių reikalų. — S. R., 
sekr. (235-237)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 10 d., 10 vai. ry
to. 3014 Yemans. Visi nariai malo
nėkite būti faiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

(235-237)

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Japonai ne civilizuota tau
ta, — sakė prez. Roosevel- 
tas, — kad jie kapoja gal
vas kaliniams belaisviams.

London. — Pranešama, 
kad Sovietai telkia dideles 
jėgas panaujintam galin
gam ofensyvui prieš nacius.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 10 d., Sūnų ir 

Dukterų Draugija ruošia puikų ban- 
kietą, užbaigimui vasaros sezonui. 
Turėsime gerų valgių ir muzikos. 
Pradžia 4 v. dieną. įvyks Olympia 
Parke. Kviečiame visus dalyvauti. 
— Kom. (236-238)

LINDEN, N. J.
Linden-Elizabeth ir apylinkės 

mezgėjų grupės susirinkimas įvyks 
10 d. spalių, 3 vai. dieną. Liet. Lais
vės salėje, 340 Mitchell Ave. Prašo
me visų mezgėjų būti laiku, nes j 
pavakarį įvyks vakarėlis, į kurį 
kviečiame ir draugus vyrus daly
vauti. Bus gėrimų, užkandžių. Ti- 
kietas tik $1.—Rengėjos. (236-238)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Pereitame Literatūros Draugijos 

susirinkime plačiai buvo apkalbėta 
mūsų darbininkiškos spaudos reika
lai. Todėl dabar nutarta kviesti vi
sus Literatūros Draugijos narius ir 
Laisvės skaitytojus į speciali susi
rinkimą ir svarstyti Laisvės reika
lus. Susirinkimas įvyks sekmadienj, 
spalių 10 d., 6 v. v. Laisvės Choro 
salėje, 155 Hungerford St. Prašome 
dalyvauti. — Valdyba. (237-238)

BALTIMORE, MD.
1 Lietuvių Moterų Mezgėjų Kliubas 

rengia išvažiavimą, sekmadienį, 10 
d. spalių, pas M. Kučinską, Ham
monds Ferry Rd., arti Potapsco Ri
ver. Pradžia nuo 12 v. dieną. Tai 
bus paskutinis šio sezono išvažiavi
mas. Kviečiame visus dalyvauti, pa
remti prakilnų darbą. Mes pasi
stengsime turėti gėrimų, užkandžių. 
Dėsime visas pastangas, kad atsi
lankiusieji būtų patenkinti. — Ren
gėjos. (235-237)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks spalių 11 d., 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Daly
vaukime visos, turime svarbių rei
kalų. Atsiveskite ir naujų narių įra
šyti. — A. W. (236-238)

WORCESTER, MASS.
Spalių 10 d., 11 vai. ryto, 29 En

dicott St. salėje įvyks ALDLD 11 
kp. susirinkimas. Yra svarbių daly
kų aptarti. Visi draugai prašomi 
dalyvauti. — J. M. Lukas, sekr.

(236-238)

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINS:)
Rheingold Extra Dry Alus A

Didelis pasirinkimas visokių ?
Vyny ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat |
Savininkas ;

411 Grand St. Brooklyn

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų >padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp Broadway it Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

III.
Mes gavome papildymą. Trūkumas iš

lygintas ir barakuose visi šiaudiniai pa
šomai užimti. Dalimi jie yra seni karei
viai, bet drauge su jais atėjo ir dvide
šimt penki jauni vyrukai iš skirstomojo 
naujokų punkto.

Jie beveik metais—jaunesni už mus. 
Kropas kumši man į pašonę.

—Ar tu jau matei tuos vaikus?
Aš linktelėjau galva. Einame į kiemą 

skustis. Susikišę rankas į kelnių kišenes 
žiūrime naujokų, patys jausdamies seni 
pabuvėliai kareiviai.

Kačinskis prisideda prie mūsų. Eina
me arklide ir prisiartinam prie naujai 
•atvykusių. Jie ką tik gavo priešdujines 
kaukes ir kavos. Katas klausia visų jau
niausią:

— Tur būt senai ką nors padoraus ga
vote užkąsti?

Tas raukosi.
— Pusryčiams ropinė duona, pie

tums — burokai, kaip daržovės, vakarie
nei — burokiniai kotlietai ir salotai iš 
batvinių.

Kačinskis sušvilpė, nuduodamas viską 
žinąs.

— Ropinė duona? Tai jums dar gerai 
buvo. Jie jau duoną kepa iš pjuvenų. 
Bet ką tu manai apie baltąsias pupas, 
ar norėtum kokį kaušą gauti?

Jaunuolis paraudo.
(Bus daugiau)

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft' ft ft .-ft ft' ft ft ft
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį.

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. ®V. 4-8698

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome fei speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijąntams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akipiam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame UŽ senas žemas kainas.

30 Dienų^ 
Nuolaida

Akiniai 
UŽ$7M

Atsilankę parodykite ’ mums ši skelbimą ir -mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos iuž vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume .tik už $7-50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

F. W. Skalius 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip- -i 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- q 
vimą. Patogiai ir gražiai : 
modemiškai įruošta mū- * 
ay šermeninė. Mūsų pa*- | 
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti. 5

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.
Telefonas Foplar 4110

nusprep.de
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Great Neck, LI.
Mūsų nedidelė lietuvių kolo

nija ale skaitlingai dalyvauja 
Dėdės Šamo tarnyboje, virš 
šimto (100) lietuvių jaunuolių 
iš mūsų kaipo pasiskleidė po 
platųjį pasaulį ir kovoja nar
siai su bjauriuoju fašistiniu 
priešu.

Šiuo laiku nemažai jaunuolių 
iš tarnybos lankėsi pas savo tė
velius, artimuosius iš visų dalių 
Suvienytų Valstijų. Grįžusieji 
boisai gerokai pasikeitę, kaip iš
vaizdoj, taip ir žinojime, dau
giau surimtėję; pasikalbėjimuo
se jauti stiprų karingą, patrio
tinį nusiteikimą. LDS narių 
drg. Kasmauskų trys (3) sūnūs 
tarnyboj: Antanas Europos
fronte, namuose lankėsi Domi
ninkas ir Charles; taipgi Zeno
nas Beeis vėliausiai, bet labai 
trumpai tebuvo.

Visi mūs LDS jaunuoliai jau 
ne paprasti kariai, bet su atsi- 
žymėjimais, paaukštinimais. 
Garbė tėvams ir organizacijai 
turėti tokio nusiteikusio jauni
mo. 

* * *
Didžioji gelžkelio stotis New 

Yorke, iš kurios Zenonas turė
jo pradėti kelionę į tolimą va
karų Idaho valstiją, publikos 
gal trečdaliu perpildyta unifor
muotų vyrų ir moterų. Stotis 
tai savotiška staigmenų vieta, 
kurioje įvyksta tuo pačiu laiku 
didelio džiaugsmo ir liūdesio 
momentai; vienoje dalyje aidi 
skambūs balsai, linksmas pa- 
šnekėsis, susitikusieji sveikinas, 
karštai 'bučiuoja grįžusius į 
didmiestį, kitoj gi, liūdnas vai
zdas, gailėsis, rūstūs veidai at
sisveikinančiųjų su apleidžian- 
čiais didmiestį.

Karinių jėgų dalyviai, pratę 
jau prie kieto gyvenimo, neku- 
rie jų ilsisi ant cementinių 
grindų pasidėję ryšulius po gal
va, kas buvo nepriimtina ne 
karo laiku. Karas daro istoriją, 
keičia visuomenines tvarkas ir 
jos papročius, kinta ir taikosi 
prie to žmonijos mintis ir įsi
tikinimai. 

* * *
Pirmyn Choro metinis jubi- 

lėjus įvyko pereitose pamokose, 
24 rugs., po mūsų naujos mo
kytojos Almos Kasmočiūnės va
dovavimu. Laikas prabėgo taip 
greitai, rodos kad tik pora mė
nesių kaip Alma mus mokina. 
Po pamokų turėjome pažmonį, 
kalbėjo choristai ir mokytoja, 
visi pasitenkinę dabartine cho
ro padėčia.

Prieš apleisiant chorą Jurgis 
Kazakevičius patarė mums pa
imti Almą už mokytoją, kuri 
buvo vos tik 14 metų jaunuolė. 
Pas daugumą choristų buvo 
mintis, kad Alma per jauna, 
nepatyrus, o prie to nėra nei 
dainininkų, iš ko sudaryti cho
rą. Jurgis atsivešdavo talkos iš 
Brooklyno, dabar jau to nebus, 
mūsų menkos jėgos dar susilp
nėjo, ypatingai merginos, bū
damos vyresnės amžiumi už Al
mą, baigę mokyklas nenorėjo 
pasiduoti mokinimui, o iš sykio 
nei Almai, trūkstant patyrimo, 
nėjo per sklandžiai mokinimas. 
Na ir vienoj pamokoj nubalsuo
jame pertraukti mokinimąsi 
daugiausia dėl to, kad sopranų 
veik neliko. Almos akutės pil
nos ašarų dėl nepasisekimo, bet 
ji kupina vilties ir neišsemia
mos energijos darbuotis, nepai
sant kokiose sąlygose, ji pažada 
gauti sopranų. Toks didelis ir 
atkaklus jaunuolės pasiryžimas 
suminkštino visų senių širdis, 
visi vėl išnaujo su pakeltu ūpu 
sutiko tęsti pamokas. Almos 
ašarotos akutės nušvito, sužibo 
iš naujo džiaugsmas, kad gaus 
progą darbuotis.

Parėjus ji iš mokyklos bėg
davo peš sopranus, prašydama 
jas laikytis prie choro. Ačiū 
Almos energingam sugabumui 
ne tik chorą mokyti, bet ir or
ganizuoti, tai mes randamės 
dar ant žemlapio.

Nors neskaitlingas choras, 
geriau sakant, dubeltavas kvar
tetas, bet progresuojame smar
kiai, dainas išmokstame greitai, 
veik per vakarą. Mūs jauna 
mokytoja per metus laiko taip

stebėtinai greitai ir didžiai per
sikeitė, išaugo ir rimtai subren
do žinojime savo profesijoj; 
mokinimas eina taip sklandžiai 
ir nuosekliai, likosi tikrai auto
ritetinga mokytoja. Choras la
bai dėkingas Almai ir tėvam už 
tokį jų nuoširdų kooperavimą 
su choru. Kmzesp.

Toronto, Canada
Pirmas Partijos Mitingas.
Susitvėrus naujai Darbinin

kų Progresyvei Partijai, pra
sidėjo jos organizacinis dar
bas Kanadoj.

24 d. rugsėjo š. m. Massey 
Hali, įvyko minėtos partijos 
pirmas masinis mitingas, ku
riame kalbėjo darbo klasės 
vadai: Tim Buck, partijos se
kretorius, S. Smith, miesto val
dybos narys ir Tribūno redak
torius.

Įžanginėj kalboj kalbėtojas 
pabrėžė, kad šis pirmas par
tijos mitingas išdėstys Kana
dos žmonėms tos partijos pro
gramą ir jos ideologinį supra
timą. Tai vaisiai Kanados dar
bo klasės, kuri išdirbo naują 
programą įvykusioj partijos 
nacijonalinėj konvencijoj 21- 
22 d. rugp. š. m. Toronte ir 
padarė didelį istorinį pasisu
kimą link progreso.

Jos programa išdirbta, re
miantis istorinio materializmo 
mastu, gimusiu iš Kanados 
liaudies ekonominių sąlygų ir 
tokiu būdu darbo klasei ta 
programa yra sava, ginanti jos 
ekonominius reikalus, kaip tai 
— kelia .žmonių pragyvenimą 
iki normalio lygio, gina jų de
mokratines teises ir organizuo
ja visas žmonių jėgas sumuši
mui visų bendro priešo, fašis
tinio barbarizmo.

Naujos partijos kryptis ir 
programa mitinge buvo sutik
ta entuziastiškai ir tas mitin
gas atidarė sceną Kanados 
masėms platesniam susipažini
mui su jos ateities veikimu. 
Tam tikslui yra išleista tūks
tančiai kopijų naujos partijos 
konstitucijos brošiūraičių ir 
tūkstančiai kopijų partijos 
programos brošiūraičių, kurių 
pastaroji išaiškina visas parti
jos užduotis ir pastangas šia
me kare.

Taipgi šiame mitinge buvo 
iškeltas obalsis už masinį na
rių traukimą į šią naująją 
Darbininkų Progresyvę Parti- 
ią ir padaryti ją nariais ma
sine partija Kanadoj.

Partijos sekretorius Tim 
Buck atsišaukė į visus, kad 
iki 1 d. sausio, 1944 m., būtų 
gauta 25,000 naujų narių, ir 
ant vietos, mitinge, daug da
lyvių sutiko tapti nariais ir 
pridavė užpildytas aplikacijas.

Mitinge partija pranešė, 
kad spalių mėnesio pabaigoje 
turėsianti visos Ontarijos dele
gatų suvažiavimą, kuriame 
manoma pravesti nominacijas 
į Dominijos seimą, kur nu
mato rinkimus ateinančių 
metų pradžioje. Vien tik On
tarijos provincijoj numatoma 
nominuoti apie 30 asmenų.

J. B.

Rochester, N. Y.
Linkime Pasveikti d. Bekešiui

Draugas A. Bekešius sun
kiai susižeidė. Jis iškrito iš 
medžio ir nuvežtas į ligoninę, 
atrodo, kad skaudžiai sužeidė 
šonkaulius ir sukrėtė visą kū
ną. Labai gaila, kad tokia ne
laimė patiko draugą A. Beke- 
šių. Linkime greitai pasveikti.

Rep.

tChinai atmušė japonus 
rytinėje Chekiango provin
cijoje ir atakuoja priešus 
Hšiaofenge.

London.— Keli nacių lėk
tuvai skrido virš Londono, 
bet nepaspėjo numest bom
bų. ; . '

Worcester, Mass. HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

Worcesterio ir Apylinkės
Veikėjai,

Draugijos, Organizacijos, 
Draugės ir Draugai!

Spalių 17 d., tai yra sekma
dienį, 2 vai. po pietų, Munici
pal Auditorijoj, E. Broadway, 
So. Boston, Mass., yra šaukia
ma plati konferencija Massa
chusetts valstijos ii’ jos apy
linkės draugijų atstovų ir pa
vienių veikėjų aptarimui ir 
subendrinimui mūsų tautinės 
veiklos.

Kadangi mes, lietuviai, esa
me sąraše 32 suvienytų tautų 
kariaujančių prieš fašistinę 
ašį, taigi ir yra labai svarbu 
ir reikalinga turėti ši konfe
rencija mūsų apylinkei. Štai 
kodėl visi kliubai, pašelpos ir 
kultūrinės apšvietos draugijos 
turi prisiųsti delegatus. Turė
sime aptarti šiuos klausimus:

1. The United Nations War 
Fund dabartiniu laiku turi va
jų sukelti $20,000,000 (dvide
šimts milijonų dolerių). Mūsų 
lietuvių Mass, valstijoj kvota 
$3,000 per šį vajų. Tas darbas 
reikalauja mūsų vieningos ko
operacijos.

2. šaukiamas Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mas. Netenka daug kalbėti 
šiuo taip svarbiu klausimu. 
Kadangi Amerikos lietuviai 
neturėjo tokio suvažiavimo, 
tai dabar jis įvyks.

Gruodžio 7 d. bus 2 metai, 
kaip Jungtinės Valstijos, mū
sų kraštas, buvo užpultas ir 
yra kare prieš pasiutusį fašiz
mą. Lietuva, mūsų tėvų kraš
tas jau treti metai yra užim
tas žiauraus ilgaamžio lietu
vių tautos priešo vokiškojo 
plėšiko fašisto. Lietuvos žmo
nės išgyvena didžiausias kan
čias. Patrijotingi Lietuvos sū
nūs ir dukterys giliau į S.S.S. 
R. yra pasitraukę ir dabar 
didvyriškai kariauja, artinda
mi išlaisvinimo valandą Lie
tuvai. Kokią pagelbą mes, 
Amerikos lietuviai, duosime 
kovotojams už jų kančias did
vyriškoj kovoj už jų pralietas 
ašaras ir kraują ?

3. Sudarymas aparato tei
kimui pagelbos Lietuvos žmo
nėms po karo. Tie trys klau
simai bus konferencijos die- 
notvarkyj.

Draugijų, kurios nespėsit 
išrinkti delegatus, valdybų na
riai gali dalyvauti.

J. M. L.

VOKIEČIŲ PAGYRA] K 
RYTŲ FRONTO

Naciai per savo radiją 
gyrėsi, be jokio patvirtini
mo iš niekur kitur, būk jie 
suėmę 320 rusų iš tų, kurie 
prasiveržę per Dniepro upę, 
į šiaurvakarius nuo Dniep- 
ropetrovsko, ir girdi, “daug 
kartų daugiau jų užmušę.”

Hitlerininkai per Berlyno 
radiją taip pat garsinosi, 
kad jų bombanešiai smigi- 
kai, girdi, nuskandinę Juo
dojoj Jūroj tris karinius 
Sovietų laivus - naikintu
vus, kurių didžiausias bu
vęs 2,900 tonų.

MACY’S TOY RESERVE
231 East 94th Street

(Tarpe 2nd ir 3rd Avės.)

REIKIA MOTERŲ
Pilnam Laikui — Daliai Laiko

Dirbti prie Pakavimo ir Krovimo Darbo 
50c į Valandą

Lengvas darbas prie malonių aplinkybių 
Kreipkitės asmeniškai po viršminėtu antrašu 

tarpe 9 A. M. ir 6 P. M.
(241)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KEIKIA MERGINŲ
Labai lengviems rinkiniams ; 

šviesios ir linksmios aplinkybes. 55c į va
landą pradžiai, prisideda viršlaikiai.

Kreipkitės ant 10-tų lubų
ACME PLASTICS MFG. CQ.

121 East 24th St.
(239)

REIKIA MERGINŲ LENGVAM FABRIKO 
DARBUI PRIE PERFŪMŲ IR KOSMETI
KŲ. 5 DIENŲ SAVAITĖ; PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS; LAIKAS IR PUSĖ UŽ 
VIRŠLAIKIUS. KREIPKITĖS 71 5TH AVĖ.

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

16 karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y. 
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M. 

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

Planuoją Pagiobt Popiežių 
Ir Išsigabeni Vokietijon
Pranešimai, atėję per Is

paniją, teigia, kad popie
žius įsakė sudeginti tūlus 
diplomatinius savo valsty
bėlės Vatikano popierius, 
idant vokiečiai jų nesu
čiuptų.

Pasklido gandai, kad na
ciai planuoja pagrobt ir iš
siveži popiežių, kai Talki
ninkai imtų Romą. O popie
žius pasiuntęs pareiškimą 
apie hitlerininkus savo at
stovam įvairiuose kraštuo
se įsakydamas viešai pa
skelbti tą pareiškimą, jei
gu naciai jį suimtų ir išga
bentų iš Vatikano.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

pozicija. Tai pozicija visų so
cialdemokratų, neišskiriant nė 
lietuviškųjų menševikų.

Jie mano, kad ilgam kare 
Sovietų Sąjunga irgi susinai
kins.

Vadinasi, tegul karas būna 
kuoilgiausias, tegul Amerikos 
ir visų kraštų jaunų vyrų žūs
ta kuodaugiausia. To reika
lauja menševikų laimėjimas 
prieš bolševikus!

Ir dar yra tokių lietuvių, 
kurie skaito menševikų spau
dą, klausosi Michelsonų, Stil- 
sonų ir Grigaičių prakalbų, 
dalyvauja jųjų konferencijo
se. Tiesa, nedaug tokių žmo
nių beliko, bet šen-ten dar vis 
vieną kitą užtiksi.

Chicagos kunigų Draugas 
(spalių 4 d.) ant pirmo pus
lapio dideliu antgalviu sako: 
“Rusai ir naciai ir vėl derasi 
dėl Pabalčio valstybių.”

Tai melas nuo pradžios iki 
galo. ' šitaip juodašimtiškai 
meluoti tiktai ir gali tie, kurie 
redaguoja klerikališką laik
raštį. /

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA
DRESSMAKER FINISHERS 

Patyrusių prie suknelių ;
nuolatinis darbas. Kreipkitės po 9:30 A. M.

L. P. HOLLANDER CO.
16 E. 53RD STREET, CITY

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
IR 

APVALYTOJOS
Patyrusios; geros valandos ir geros algos. 

Kreipkitės Timekeeper,
RITZ - CARLTON HOTEL 

46th St., ir Madison Ave.
(239)

MERGINOS
18-45

LENGVAS FABRIKO DARBAS
$26 Į SAVAITĘ AR DAUGIAU 
PRADINIAMS. $29.90 IKI $33 PA
SIEKIA PO 4 MĖNESIŲ. PATYRI

MAS NEREIKALINGAS.
BŪTINA PRAMONE.

ASMENYS IŠ KARINIŲ AR BŪTINŲ DAR
BŲ NEPRIIMAMI BE DARBDAVIO PA

REIŠKIMO JŲ ATLIEKAMUMO.

NATIONAL BISCUIT CO.
445 W. 15th St., prie 10th Ave., City

(237)

MERGINOS IR MOTERYS
Lankstymų tissue popieros patternų. 

Gera alga; linksmas darbas. 
Pradinės ar patyrę ; apmokamos vakacijos.

ADVANCE PATTERN CO.
331 East 38th St.

(238)

MERGINOS-MOTERYS
Nuolatinis Darbas

Vaistų Išdirbimo Įstaigoj 
Geros Darbo Sąlygos

Penkių dienų Savaitė; $19
Kreipkitės po 9 A. M. — 14-tos lubos.

FOUGERA
75 Varick St., Arti Canal St.)

(238)

MERGINOS
BE PATYRIMO 

FABRIKO DARBAS
40 VALANDŲ SAVAITĖ

$17 PRADŽIAI
Daug viršlaikių, mokama laikas ir pusė.

S. S. STAFFORD, Inc.
603 Washington St., N. Y, C.

(7th Ave. Subway to Sheridan Square)
(242)

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKALINGA

FABRIKO DARBAS 
$22.10 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ 

NUOLATINIS DARBAS 
PROGA PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

BLUM FOLDING PAPER BOX CO. 
79* BOGART ST., BROOKLYN 

Morgan Ave. Sta. BMT 14 St. Line 
(242)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
KREIPKITĖS I HOUSEKEEPER 

TOWERS HOTEL
25 CLARK ST., BROOKLYN.

(238)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

.PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PČ PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET 

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

MERGINOS IR MOTERYS 
Reikalingos pilnam ar daliai 

laiko dirbti.
40 VAL. SAVAITE 

Lengvas Krovimo Darbas 
CENTURY RIBBON MILLS, INC.

1071 — 6th Avenue 
(Basement)

(239)

KEIKIA JAUNŲ MOTERIŠKIŲ
LENGVAM FABRIKO DARBUI
PIRŠTINIŲ ISDIRBYSTEI

GERA ALGA, NUOLATINIS DARBAS
HENRY H. PEYSER GLOVE CO.

419 — 4TH AVE., 18-TOS LUBOS
(238)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI-VYRAI 
18-50

MAISTAS LAIMES KARĄ 
KRAFT CHEESE CO.

TUOJAU GAUNAMI 
DARBAI FABRIKE

TOJE

BŪTINOJE PRAMONĖJE
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

DIENINIS AR NAKTINIS DARBAS 
KREIPKITĖS

812 JERSEY AVENUE, JERSEY CITY 
t 7 A. M. — 6 P. M.

TELEFONAS JOURNAL SQUARE 2-6040
JEI ESATE BŪTINUOSE VEIKSMUOSE, TAI NESIKREIPKITE.

(240)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŠĖPŲ DARYTOJAI
(CABINETMAKERS)

TIK PIRMOS KLASĖS
UŽBAIGIMAM-F1NISHING DARBUI

329 EAST 29TH ST., 7-TOS LUBOS 
Telephone Murray Hill 5-0868 

________________________________________(243)

PAPRASTI DARBININKAI
BŪTINAM DARBUI

PROGA TIEMS, KURIE DAR 
NĖRA BŪTINOSE PRAMONĖSE

PO KARINIAI DARBAI

NUOLATINIAI
Dieniniams darbininkams 64c j valandą.
Naktiniam iškrovėjams 69c j valandą.

Laikas ir pusė po 40 valandų.

Iš būtinų darbų turi pristatyti darbdavio 
paliudijimą dėl ■ vaso atliekamumo.

The VAN IDERSTINE CO.
RAILROAD & GREENPOINT AVĖS., 

LONG ISLAND CITY
(242)

VYRAI 38 - 50
Ar.su Drafto Pratęsimu

• DALIAI AR PILNAM LAIKUI 
BŪTINAS DARBAS 

SULANKSTYMUI POPIERINIŲ DĖŽIŲ
MAISTO PRODUKTAMS 

Reikia Turėti paliuosavimo pareiškimą.

ROSSOTTI 
Lithographing Co.,
8511 TONNELLE AVE.
NORTH BERGEN, N. J.

(239)

REIKIA VYRŲ 
DAŽYMO IŠTAIGOJ 

Nuolatinis darbas; pakilimai; būtinas darbas 
MANHATTAN YARN DYEING 

& BLEACHING WORKS 
233 Green Street, 

Greenpoint, Brooklyn
(239)

PAPRASTI FABRIKO 
DARBININKAI 

PRINTING INK 
IŠDIRBĖJAI 

$32.34 
Už 5¥2 Dienų Savaitę 

Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 
pareiškimą.

Kreipkitės visą savaitę nuo 10 A. M.

POPE & GRAY, Inc.,
95 MORTON ST., N. Y. C.

(242)

LAISNIUOTAS INŽINIERIUS
Bronx Fabriko Budinke. Nuolatinis darbas. 
Rašykite arba kreipkitės. 840 East 134 St.

(238)

MALE and FEMALE , 
VYRAI IR MOTERYS

GROSERIŲ PARDAVĖJAI
(Vyrai ar Moterys)

PATYRĘ AR NEPATYRĘ
Gera alga; geros darbo sąlygos 

ir nuolatinis darbas.
FRISCHLING FARMERY

133rd St. ir 12th Avė.
(1 block West of Broadway)

(238)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYir
Patyrimas nereikalingas. Lankstymui, i ma
šiną leidimui, priėmimui ir iškratinėjimui. 
Apmokamos vakacijos ir ligoj paliuosavimai.

Gotham Steam Laundry
543 West 23rd St.

(237)

VIRĖJOS
REIKTA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE-

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

56 WEST 23rd ST., N. Y.
(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BENDRAM APVALYMO DARBUT 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.

(X)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS I MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IR 

51st STREET, N. Y. C. 
NETELEFONUOKITE.

(X)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTINIS 

PEČKORYS
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETOJ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
16 karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N, Y.

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X>

REIKIA
VYRŲ I

BENDRAM APVALYMO DARBUI 
DIDELIAI KEPTUVEI

Gera Alga 
Tvaikas ir Pusė 
Už Viršlaikius

CUSHMAN’S SONS, INC.
8389 Park Ave. — Bronx

(238)

REIKIA 
APVALYTOJŲ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA

Būtini Kariniai Darbai Dabar 
Po Karo Bus Praplėsta Programa 
Iš būtinų darbų reikia turėti darb

davio pareiškimą dėl jūsų 
atliekamumo.

Kreipkitės 9-5 Kasdien 
Į Employment Ofisą

AMERICAN
EXPORT AIRLINES

Sea Piane Base, LaGuardia Field, 
Jackson Heights

(Independent I.R.T. ar B.M.T. iki 
74th St. ir Roosevelt Ave.

Važiuokite LaGuardia Field Busu.)
(2»)

REIKIA VYRŲ!
WEIGHERS & MIXERS

Prie dry colors ir Varnišių 
NUOLATINIS VIDAUS DARBAS 

UNIJINE DIRBTUVĖ
40 VALANDŲ SAVAITĖ
Viršlaikiai jei pageidaujama

Dirbtuvė Hackensack, N. J.
Kreipkitės j Mr. Durso

INTERNATIONAL PRINTING INK CO., 
INTAG PLANT, ANILINE DEPT.

Route 17
Between Lodi & Hackensack, N. J.

(237)

AMŽIAUS NUO 38 IKI 50
LENGVAS FABRIKO DARBAS

62«/2c — 40 VALANDŲ
Laikas ir pusė virž 40 valandų. Kreipkite 

45 Clinton Ave., Brooklyn. Reikalaujama pa
liuosavimo pareiškimo.

(238)
1 ' .................... .......... --*•

REIKIA JAUNŲ VYRŲ
LENGVAM FABRIKO DARBUI

PIRATINIŲ DIRBTUVĖJE
GERA ALGA, NUOLATINIS DARBAS

HENRY H. PEYSER GLOVE CO. *.
419 — 4th AVE., 18-tos LUBOS /'

(238).

Ar.su


f enktadienis, opaliy 8, 1943

atvyksta su savo brolvaike 
(Sonja Henie) ir įsigyja vieš
butį, vadinamą pilim, tvirtu
ma. Intriga sukasi aplink jo 
giminaitę ir josios meilužius. 
Intriga patraukli, bet, žinoma,

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE

Pakeista L.L.D. 1-mos
Kp. Baliaus Diena

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-ma kuopa rengia pasi
linksminimo vakarėlį šeštadie
nio vakare, spalių 16-tą, Lais
vės svetainėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Tai bus pir
mas šios kuopos reengiamas 
pasilinksminimo vakaras šia
me sezone. Malonėkite skait
lingai dalyvauti ir padaryti jį 
sėkmingu. Muzika grieš lie
tuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Prie to, bus skanių už
kandžių ir įvairių gėrimų.

Balius prasidės 7 vai. vaka
ro. Įžanga 25c.

Pastaba: Katrie esate pirkę 
tikietus su pažymėjimu, kad 
vakarėlis įvyks sekmad., spa
lių 17-tą, ateikite šeštadienio 
vakare, spalių 16-tą. Komisi
ja pakeitė baliaus dieną, at
kėlė iš sekmadienio į šeštadie
nį. Reng. Komisija.

Advokatai Taręsi Užvesti 
Bylą Prieš Aurelio

New Yorko miesto Bar As
sociation, advokatų veiksnius 
nustatanti organizacija, svars
čiusi galimybes užvesti bylą 
prieš teisėją Aurelio atėmimui 
nuo jo advokatūros teisių. Bet 
galėjimas ar negalėjimas iš
kelti tokios bylos priklausy
siąs nuo vyriausio teismo ape
liacinės divizijos sprendimo 
Aurelio stovio ant demokratų 
ir republikonų partijų baloto.

Kariams Dovanų Siun
timui Jau Paskuti

nės Dienos
Užjūriuose esantiems kariš

kiams ir prie kariškų dalinių 
tarnaujantiems civiliniams lai
kas siųsti kalėdines dovanas 
baigsis spalių 15-tą, už savai
tės penktadienį. Vėliau tos die
nos išsiųstos dovanos neužtik
rinama nueisiant į laiką. Jūri
ninkams galima siųsti iki lap
kričio 1-mai.

Brooklyno pašto viršininkas 
Frank J. Quayle praneša, kad 
kiekis siuntinių nesiekia nei 
pusės to skaičiaus, kokio tikė
tasi. Viršininkas nemano, kad 
namiškiai būtų savo kariškius 
užmiršę, ar nenorėtų jiems su
teikti šventėmis to džiaugsmo, 
koks gaunasi sulaukus iš namų 
ar nuo. savo draugijos dovaną. 
O jeigu jau siunčiama, tai ne
reikėtų pavėluoti.

Primenama, kad laivuose pir
mą vietą užima kariški reik
menys, 
riams, 
riama

drabužiai ir maistas ka- 
o tik likusi vieta, ski- 
dovanų siuntiniams.

Aprūpinęs “Vitaminais”
Harry Balinsky, 62 m., teis

me nubaustas užsimokėti $150 
už pardavimą blogos mėsos. 
Bet tai menkniekis — jis prie 
to pripratęs, nes šis jau esąs 
jo 16-tas žinomas prasikalti
mas toje srityje. O kiek ne- 
žinomų ?

DIENRAŠČIO

LAISVES
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn. N. Y.

Teismas Užtvirtino Kings 
Darbiečių Mitingą

School auditorijoj. Ši svetainė 
yra didžiausia apskrityje, sė
dynių turi 3,000. Komiteto 
narių yra virš 3,400.

Komitetas buvo išrinktas 
piliečių balsavimu rugpjūčio 
10-tą įvykusiose nominacijose. 
Iš tų virš 1,900 skaitoma esant 
progresyviais, o apie 1,500 
“dešiniaisiais.” Bet dešinieji 
užgrobė mitingo vedimą ir iš
sirinko valdybą. Tada progre
syviai kreipėsi į teismą ir lai
mėjo, teismas liepė perrinkt 
valdybą.

Filmos-Teatrai

Valstijinis Apeliacijų Teis
mas pereitą trečiadienį išda
vė sprendimą, kuriuomi pa
tvirtino žemesniojo teismo 
nuosprendį, kad Amerikos 
Darbo Partija Kings apskrity
je, Brooklyne, privalo iš nau
jo turėti komiteto mitingą iš
rinkimui komiteto vadovybės 
ir kad to mitingo sušaukime 
ir vedime tuti lygiai dalyvau
ti abi pusės, progresyviai ir 
“dešinysis sparnas”.

Mitingas yra šaukiamas šio 
pirmadienio vakarą, spalių 11, 
Brooklyn Technical High

filmų, beveik nieko bendro ne
turi su karo eiga. Tai muzika- 
linis veikalas, gerokai pastip
rintas gabiosios skandinavės 
artistės Sonjos Henie čiužinė- 
jimu. O ji čiužinėti moka. 
Kaip paukštis ore, taip Henie 
ant ledo, stebuklingai šoka, 
sukasi, veikia.

Dalykas įvyksta Kanadoje, 
kai žymus turtuolis norvegas

nusvėriančioji veikalo pusė 
yra orkestre (vadovaujamame 
Woody Hermano) ir čiužinė- 
tojos stebuklinguose veiks
muose.

Be šitos filmos, be žinių 
chronikos, Roxy teatras kaip 
ir visuomet turi gyvųjų talen
tų : Bert Lahr, Lucille Man
ner, Paul Haakon su Patricija 
Bowman, ir kt. Nd.

Padėkite Aprengti Nukentė
jusius Nuo Hitlerizmo

Prezidentas Roosevelt 
Balsuos Už Haskell

New Yorko Miesto Kolegija 
pradėjo 97-tus akademinius 
metus spalių 6-tą, su apie 12,- 
000 studentų.

Scena iš puikios Sovietų naujausios filmos “A Lad from 
Our Town”, rodomos Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
Street, New Yorke.

Mūsų moterys kantriai, nie
kam nesiskųsdamos, šilta ar 
šalta, drabužių centre perren- 
ka, sutaiso, taipgi nešasi į na
mus skalbti ir valyti pundus 
drabužių aprengimui nukentė
jusių nuo hitleriškų barbarų 
rytų fronte. Kitos diena dienon 
mezga, dar kitos siuva naujus 
drabužius lietuviams raudonar
miečiams ir vaikučiams.

Medžiagų taisymui senų ir 
darymui naujų drabužių gauna 
ir dovanai, bet ne gana. Daug 
ko reikia dasipirkti. Reikia už
mokėti elektra. O dabar, žiemai 
užėjus, reikės ištaisyti nauja 
vieta, kuri galima apšildyti.

Viskam tam reikia jūsų visų 
paramos.

Tos paramos šį kartą jūs ga
lite suteikti sau smagiu būdu 
— atsilankymu į tiem tikslam 
rengiamą moterų kliubiečių ir 
mezgėjų su siuvėjomis balių šio 
šeštadienio vakarą, spalių 9-tą, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
čia užtikrinta geros vaišės, 
smagi muzika šokiams ir drau
giškas pažmonys su daugeliu 
jau seniai nematytų draugių ir 
draugų, kadangi per vasarą 
tam mažai turėjome progų. 
Įžanga tik 25c. Ateikite patys, 
pakvieskite su savim draugus 
ir kaimynus. Rengėjos.

Prezidentas Rooseveltas pe
reitą antradienį davė savo ofi
ciali užgyrimą gen. William 
N. Haskell kandidatūros į 
New Yorko valstijos lieute
nant gubernatorius, sakyda
mas, kad jis balsuos už Has
kell.

Organizacijos jau gali gauti 
rodymui filmas “The World At 
War” ir “The Black Market,” 
taipgi yra ir kitų trumpų fil
mų.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
IšbaLsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

-:- MIRĖ

Nepaprastai Graži Filmą 
“A Lad From Our Town”
Jau teko matyti naują so

vietinę filmą “Lad From Our 
Town” (Vaikinas iš Mūsų 
Miesto), kuri dabar rodoma 
Stanley Teatre, 42nd St. ir 
7th Avė, N. Y. Iš daugelio 
gerų sovietinių filmų, rodytų 
tame teatre ir kitur, manau, 
jog ši filmą bus viena iš ge
riausių ir populiariškiausių. 
Jinai gali turėti tiek pasiseki
mo, kiek turėjo garsioji filmą 
“The Girl from Leningrad.”

Aktoriai ir Jų Roles
LUKONIN ............................... Nikolai Kriuchkov
BURMIN ............................... Nikolai Bogoliubov
VARYA ........................................ Anna Smirnova
VASNYETSOV .................... Nikolai Mordvinov
SEVOSTYANOV ............................. V. Stepanov
PYETKA ........................................... V. Medvedycv
VOLODYA ......................................... A. Alekaeyev
SAFONOV ........................................ P. Liubeahkin

Filmos siužetas yra toks: 
Jaunuolis (Lukonin) ir jau
nuolė (Varya) labai karštai 
susimyli. Bet jiems reikia skir
tis, nes jisai važiuoja techniš- 
kon mokyklon, o jinai, nete
kus mylimo, patraukia Mask
von į dramos mokyklą. Ji tam
pa garsi aktorka-dainininkė. 
Gi .jisai paskui įstoja Raudo- 
nojon Armijon ir puikiai atsi
žymi. Po kelių metų jaunuo
liai susieina ir apsiveda. Ta
da jis savanoriu išeina Ispa
nijos lojalistams padėti mušti 
fašistus. Jinai jo ilgisi. Jisai 
karžygiškai laikosi kovose. 
Pagaliau užeina dabartinis ka
ras. Lukonin tampa pulkinin
ku ir mylimu raudonarmiečių 
vadu. Varya važinėja su gru
pe kitų aktorių po karo li
gonines ir linksmina sužeistuo
sius draugus.

Taip puikūs, taip liūdni ir 
taip didvyriški vaizdai, jog 
žiūrovui sunku išlaikyti akyse 
ašaras. Bent man keliais at
vejais jos gausiai ištryško. 
Mačiau ir daugelį besišluos
tant skruostus.

“We Will Come Back” 
Ateina Į Victoria

Po labai sėkmingo rodymo 
filmos “The City That Stopped 
Hitler,” Victoria Teatre, 46th 
St. ir Broadway, New Yorke, 
spalių 16-tą pradės rodyti “We 
Will Come Back,” naujausią 
Sovietų filmuotą dramą apie 
grupę Sovietų piliečių, kurie 
įstoja į partizanus ir atkovoja 
savo kaimą nuo okupantų nacių 
garizono.

Filmą dirigavo Ivan Piriev, 
o jos išleidimu rūpinosi Frede
rick Ermler ir Leonid Trau- 
berg, remiantis tikrais davi
niais iš .kovų pagarsėjusių par
tizanų grupių, plačiai aprašy
tų Sovietų spaudoj, pasivadinu
sių ‘Mirtis Fašizmui,” “Liau
dies Kerštas” ir “Už Tėvynę.” 
Jas Sovietų vyriausybė įverti
no, kaipo labai žymius fakto
rius tėvynės kare.

“Wintertime”
“Wintertime”, nauja 20th 

Century-Fox muzikalinė fil
mą. Žymiausieji aktoriai: 
garsioji Sonja Henie, Jack 
Oakie, Cesar Romero ir Ca
role La.ndis. Antrą savaitę ro
doma Roxy Teatre, New Yor
ke.

Ši filmą, kaip ir daugelis 
kitų vėliausiu laiku pasiro
džiusių publikai palinksminti

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill su pilnais 

laisniais, degtinės, vyno ir alaus. 
Pardavimo priežastis —. savininko 
nesveikata. Seniai šioje vietoje pa
silaiko biznis, galima daryti gražų 
pragyvenimą. Kaina žema, nes greit 
norime parduoti. 52 Meserole St., 
Brooklyn, N. Y. (236-238)

Apart šios gražios filmos, 
toje pačioje programoje dar 
parodoma žinių, vienas pui
kus sovietinis liaudies šokis ir 
kanadiečių lavinimas karo 
reikalams panaudoti motori
nius dviračius.

Rep.

REIKALAVIMAI
Reikalinga pečkuriai, apvalytojai, 

bendriem darbam vyrai dirbti prie 
didelio apartmentinio namo. Gera 
alga > ir. kambarys tinkamam asme
niui. 8 valandų dieną. Antrašas: 
8701 Shore Road, Brooklyn, N. Y. 
Tel. SH. 5-2633. (236-241)

Reikalinga merginų - moterų ope
ruoti mašinas (Merrow Machines). 
Gali atsikreipti patyrusios ir nepa- 
tyrusios. Iš pradžios, alga $20 į sa
vaitę. Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės pas dirbtuvės vedėją: A. 
Linkus, Jr., Kastle Sportswear Co., 
43 W. 16th St., New York City, 
N. Y. Telefonas WAtkins 9-3858.

(236-241)

Bernardas Flanagan (Pauliu- 
konis), 73 metų, 82 Somers St., 
Brooklyne, mirė spalių 5, na
mie. Pašarvotas graboriaus 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
ko) šermeninėj, 660 Grand St., 
Brooklyne. Laidos šeštadienio 
rytą, spalių 9-tą, šv. Trejybės 
kapinėse.

Liko liūdesyje žmona Eva, 
trys sūnūs, Jonas, Albertas, 
Vytautas ir dvi dukterys, Ju
lia ir Elizabeth, taipgi 7 anū
kai.

Ligoninių Fondui per pirmą 
savaitę vajaus sukelta $24,750. 
Visa Brooklyno kvota yra 
$185,000, o visame mieste sie
kiama sukelti pusantro miliono.

New Yorko valstija gaunan
ti mažiausia karo kontraktų 
iš visų industrinių valstijų, 
kaip skelbiama Nacionalei In
dustrines Konferencijos Tary
bai patiektame raporte.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

• •
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS 

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 

Prie R.K.O. Republic Teatro Tet Evergreen 4-6864

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas 282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
TeL EVergreen 4-9612

Harold Kravitt, basas, San 
Carlo Opera Co., Broadway 
Teatre, 53rd St., New Yorke. 
Spalių 8-tą jisai los aukšto 
dvasiškio rolę operoj “Aida.”

Ue VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

............. ■

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
filius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienfi. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedfiliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vfilaL
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Grąžos Pasirinkimas o

Puikiausi modeminiai žiedai. 
Setas $30.00 Ir aukščiau.

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Iniclallnls žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT UPTON, Jeweler
701 GRAND STREET 
TeL Stagg 2-2178

BROOKLYN, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.
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426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALIAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

TELEPHONE
BTAGG 2-5043

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
iJ, 11 :Hi
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